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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000261-17.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO ALVES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o 

decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000467-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA VERA LUCAS TONELLI (AUTOR(A))

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000467-31.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARILDA 

VERA LUCAS TONELLI RÉU: UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

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

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002576-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA NUNES MOUZINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002576-52.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA DALVA NUNES MOUZINHO Vistos. Em 

análise ao pedido retro, em consulta ao sistema Renajud, foi verificado que 

o veículo que consta na inicial tem proprietário distinto da que foi 

informado. Assim, antes da análise do pedido de inclusão da restrição da 

judicial de circulação do veículo objeto da lide – FIAT STRADA ADV, ano 

fabricação/modelo: 2009/2010, chassi 9BD27804DA7193031, placa NPN 

9929, cor cinza, tendo que vista a contradição existente, necessário a 

manifestação do autor. Assim, intime-se o requerente para que no prazo 

de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito do extrato de consulta anexo 

ao presente despacho. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de 

setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

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

Processo Número: 1003258-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO (ADVOGADO(A))

L. S. R. Z. (AUTOR(A))

PAMELA LUSTOSA REI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ZUCCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003258-70.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PAMELA LUSTOSA REI e outros Advogado(s) do reclamante: 

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO RÉU: EDIMAR ZUCCO Vistos. 

Trata-se de Ação de Guarda, regularização do direito de visitas e 

alimentos proposta por Pamela Lustosa Rei e Lorenzo Sérgio Rei Zucco, 

representado por sua genitora, em face de Edimar Zucco, ambos 

qualificados nos autos. Requerem os autores a concessão da assistência 

judiciária gratuita, alegando que não possuem condições de arcar com as 

despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua 

família. Pois bem. Sobre o pedido de justiça gratuita, denoto que a parte 

autora declarou não dispor de recursos suficientes para arcar com as 

despesas processuais, todavia a autora Pamela é médica e, para tanto, 

deve comprovar a hipossuficiência alegada. A meu ver, toda presunção 

legal permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior. Por essa razão, 

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

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

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

dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003002-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. A. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003002-64.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): EDSON VIEIRA DA SILVA RÉU: K. M. D. A. S. Vistos. Trata-se 

de Ação de Exoneração de alimentos proposta por Edson Vieira da Silva 

contra Kauany Maria de Aguiar Silva, representada por Adriana Bernardo 

de Aguiar, todos qualificados nos autos. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Após o recebimento da inicial, no curso do 

processo, a parte autora peticionou pugnando pela desistência do feito, 

com sua ulterior extinção, alegando que a filha não convive mais 

maritalmente e voltou a morar com a sua genitora, dependendo, assim de 

auxílio material (id 13878867). Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. DECIDO. Diante do pedido de desistência de ação formulado pelo 

autor e considerando que a parte requerida foi citada para comparecer a 

audiência de conciliação, e não para apresentar contestação, 

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

único, CPC/2015. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. Condeno 

a parte autora no pagamento das custas processuais (art. 90 do CPC/15), 

contudo, ficará a sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 

3º, do NCPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Sem 

condenação em honorários advocatícios. CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 

de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000771-64.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE LIMA Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: 

APARECIDO SILVA DE CARVALHO - ME Advogado(s) do reclamado: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

cobrança de aluguéis ajuizada por Maria Aparecida de Lima em face de 

Aparecido Silva de Carvalho, todos já qualificados. Alega, em síntese, que 

firmou com o requerido contrato de aluguel de um imóvel comercial situado 

na Avenida Ariosto da Riva, nº 2047, no Lote AC 24/9, localizado nesta 

Comarca, de prazo determinado com início em 16 de julho de 2013 e 

término em 06 de junho 2018. Com a inicial, vieram diversos documentos. 

Recebida a inicial (ID 5614549), foi determinada a citação do requerido que 

apresentou contestação. Devidamente instruído o feito foi sentenciado no 

ID 12448727. A parte autora interpôs embargos de declaração no ID 

12448727. Embargos de declaração providos (ID 13146039). Certidão de 

trânsito em julgado (ID 15219837). No ID 15276124 as partes entabularam 

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

e Decido. Primeiramente, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão 

da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às 

normas elencadas na CNGC/TJMT, uma vez que o feito transitou em 

julgado. Pois bem, a parte autora juntamente com a parte requerida, 

pleitearam pela homologação de acordo pactuado, alegando que os 

valores depositados encontram-se nos autos, motivo pelo qual, 

requereram o levantamento de tais valores nas contas correntes 

indicadas na petição de acordo. Nos termos do art. 924, III e IV, do CPC, é 

possível a autocomposição em processo de execução quando: o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; e o 

exequente renunciar ao crédito, o que ocorreu no caso dos autos, uma 

vez que ambas as partes, manifestando suas vontades em conjunto 

compactuaram acordo. Outrossim, vejo que o feito alcançou o seu 

objetivo, uma vez que as partes voluntariamente manifestaram o desejo de 

acordar. Diante do exposto HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e juntado no ID 

15276124, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes, estão bem 

representadas e os direitos em questão são disponíveis, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação 

Expeça-se o alvará judicial para o levantamento dos valores depositados 

na conta única do TJMT, na forma requerida no ID 15276124. 

Considerando que as partes não se manifestaram quanto às despesas 

processuais, de acordo com o que dispõe o art. 90, § 2o do CPC/2015, as 

custas serão divididas entre as partes. Considerando que a presente 

sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a 

ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a 

hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da 

presente decisão. Cumpridas estas diligências, procedam-se as 

anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MONIQUE BARBOSA TESSARI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000373-83.2018.8.11.0007. AUTOR(A): GUSTAVO 

GONCALVES DE SALES RÉU: JESSICA MONIQUE BARBOSA TESSARI 

Vistos. Cuida-se de ação de regulamentação de visitas com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Gustavo Gonçalves de Sales contra 

Jéssica Monique Barbosa Tessari, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. O pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a 

inicial (Id. 11826613), foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e 

designada audiência de conciliação. Entre um ato e outro, o Juízo foi 

informado que as partes se autocompuseram, em relação à guarda e 

direito de visitas, pugnando, pela homologação do acordo (Id. 13908011). 

O Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo, 

consoante parecer acostado aos autos de Id. 14001780. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente os interesses da menor, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (Id. 13908011), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

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

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CLEONICE MENDES COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000400-66.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: IZABEL CLEONICE 

MENDES COSTA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c 

pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra 

Izabel Cleonice Mendes Costa, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Após o recebimento da inicial, a parte 

autora peticionou pugnando pela desistência do feito, bem como pela baixa 

de eventual bloqueio judicial existente (renajud) e renunciou o prazo 

recursal (id 14554454). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório 

do necessário. DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve 

triangularização da relação processual, ante a ausência de citação da 

parte ré. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, CPC/2015. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC/2015, e via de consequência, revogo a liminar concedida. 
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Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas. 

Sem condenação em horários advocatícios. Procedo, a baixa da restrição 

judicial que recaiu sobre o veículo automotor, consoante extrato anexo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas 

e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 13 de 

setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (EXECUTADO)

DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCELO VINICIUS DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000137-68.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado(s) do 

reclamante: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS EXECUTADO: 

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME e outros (2) Vistos. 

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco 

do Bradesco S.A. em face de D Azevedo Oliveira Análises Clínicas, 

Marcelo Vinicius de Miranda e Danilo de Azevedo Oliveira, todos 

devidamente qualificados nos autos. A petição inicial veio instruída com 

diversos documentos. Após o recebimento da inicial, as partes 

peticionaram nos autos informando a composição amigável da lide, 

pedindo pela suspensão do feito até o cumprimento do acordo, com 

fundamento no artigo 922 do CPC/15 (id 5821923). O pedido de suspensão 

foi deferido no id 5844339. No id 14201687 a parte exequente manifestou 

aos autos informando o cumprimento do acordo, pugnando pela extinção 

do feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/15. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade entre as partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC/15, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (id 5821923), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, uma 

vez que as partes são maiores e capazes e os direitos em questão são 

disponíveis. Por outro lado, diante da notícia do exequente de que os 

executados efetuaram o pagamento do débito objurgado, vejo que o feito 

alcançou o seu objetivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC/15, considerando que foi 

satisfeita a obrigação. Sem custas (artigo 90, § 3º, do CPC/15). Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, os autos, mediante as baixas e anotações de estilo. As 

publicações via Dje devem ser feitas em nome do advogado Renato 

Chagas Correa da Silva e Cristiana Vasconcelos Borges Martins. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de setembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000341-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIA AMERICO ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000341-15.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

CUSTODIA AMERICO ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) Ante o teor da certidão de Id. 14390021, 

NOMEIO, em substituição, o (a) médico (a) Dr (a). Fernanda Sutilo Martins, 

para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 466, do CPC/2015. 2) Por se tratar de 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3º, esclarece-se 

que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos 

termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame, a 

circunstância do local, a falta de peritos e os que estão cadastrados 

reiteradamente declinam das nomeações realizadas através da ajg da 

justiça federal, estando o processo unicamente dependendo da perícia 

para julgamento, é que FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 2) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, 

integralmente, as determinações do despacho inicial, vez que houve 

apenas mudança de perito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

SANDRO JOAO DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZAURA (RÉU)

ROBERTO CARLOS ZAURA (RÉU)

GUERINO ANTONIO ZAURA (RÉU)

ALCEU ANTONIO ZAURA (RÉU)

TEREZA APARECIDA ZAURA SALES (RÉU)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

SALETE ANA ZAURA (RÉU)

DIRCEU PAULO ZAURA (RÉU)

joel quintella (ADVOGADO(A))

LUCIA ADRIANA ZAURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000772-83.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

SANDRO JOAO DE SOUZA MACHADO RÉU: ROBERTO CARLOS ZAURA, 

ALCEU ANTONIO ZAURA, MARCOS ANDRE ZAURA, SALETE ANA 

ZAURA, DIRCEU PAULO ZAURA, LUCIA ADRIANA ZAURA, TEREZA 

APARECIDA ZAURA SALES, GUERINO ANTONIO ZAURA Vistos. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos 

perpetrada por Sandro João de Souza Machado em face do Espólio de 

Guerino Antônio Zaura e seus herdeiros Dirceu Paulo Zaura, Roberto 

Carlos Zaura, Alceu Antônio Zaura, Marcos André Zaura, Salete Ana 

Zaura, Lucia Adriana Zaura e Tereza Aparecida Zaura Sales, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor que no dia 

18 de janeiro de 2014 o requerido estava em frente ao Mercado Gaivotas, 

localizado na Avenida Robson Silva nesta urbe e, ao sair repentinamente 

do local em onde estava estacionado provocou o acidente, em que o 

requerente teve seu membro inferior direito amputado. Aduz que em 

decorrência do sinistro teve redução na capacidade laboral, não podendo 

mais exercer as atividades que posteriormente exercia recorrendo ao 

auxílio-doença concedido pelo INSS para se manter financeiramente. 

Assevera ainda que para tentar salvar o membro direito ferido, se 

deslocou à Cuiabá-MT, com recursos próprios, como última possibilidade 

de manter a integridade do membro, contudo, não foi suficiente e a 

amputação foi realizada. Por essas razões requer a condenação da parte 

requerida a indenização a título de danos materiais, danos emergentes, e 

ao pagamento pensão alimentícia, no importe de 100% (cem por cento) do 

salário mínimo vigente à época do acidente, além de pugnar pela 

condenação de indenizá-lo a título de danos morais, no importe de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos, no mesmo porte dos 

danos morais. Com a inicial, vieram diversos documentos. Foi determinada 

a emenda da proemial (Id. 3644003). O requerente se manifestou ao Id. 

4135676. Recebida a exordial, foram deferidos os benefícios da Justiça 

Gratuita e determinada a citação da parte requerida para comparecimento 

em audiência de conciliação (Id. 4163992). Tentada a conciliação, esta foi 

infrutífera (Id. 5858494). Aportou-se aos autos certidão de decurso de 

prazo em relação aos requeridos Dirceu, Roberto, Lucia, Salete, Tereza e 

Alceu (Id. 7327741). A parte requerida (Dirceu, Roberto, Marcos, Alceu, 

Salete, Tereza e Lucia) ofertou contestação ao Id. 10640110, imputando a 

culpa do acidente à vítima, requerendo que a ação seja julgada 

improcedente. Em certidão de Id. 10644039 foi certificada a tempestividade 

da contestação em relação ao requerido Marcos. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (Id. 11099234). Intimadas para se 
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manifestarem quanto às provas que ainda pretendiam produzir, a parte 

requerida pugnou pela prova testemunhal e eventualmente a pericial (Id. 

12720572) e o autor, pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 

12774011), assim como a requerida Terezinha o fez (Id. 12854930). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Passo a sanear 

o processo. Primeiramente, uma vez que os requeridos Dirceu, Roberto, 

Lucia, Salete, Tereza e Alceu não apresentaram contestação no prazo 

legal, conforme certidão de Id. 7327741, DECRETO-LHES a revelia, no 

entanto, tendo em vista que o demandado Marcos ofertou a peça em 

tempo hábil, deixo de aplicar seus efeitos, nos termos do art. 345, inciso I, 

do CPC/15. Inexistindo outras questões processuais a serem analisadas 

nesta oportunidade, declaro o processo saneado. Quanto aos pedidos de 

produção de provas, vislumbro que a prova testemunhal, mesmo que 

pleiteada por ambas as partes, não deve ser acolhida, uma vez que a 

discussão do caso se dá quanto à responsabilidade das partes 

envolvidas no sinistro, portanto, além de haver documentação suficiente 

para a decisão de mérito quanto à culpabilidade dos envolvidos, 

considerar-se-á que as alegações já feitas nas peças trazidas pelas 

partes são razoáveis para o deslinde do feito, não sendo imprescindível a 

oitiva de testemunhas, ou mesmo a tomada do depoimento pessoal dos 

litigantes, conforme entendimento que transcrevo: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM 

CONTESTAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO E JUSTIFICATIVAS DAS 

PROVAS - PARTE RESTOU SILENTE – PRELIMINAR REJEITADA – 

MORMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A PROVA (...). Ainda que a 

requerida tenha pedido, em sua contestação, a oitiva de testemunhas, 

inclusive juntando o rol, observa-se que posteriormente foi intimada para 

além da indicação das provas desejadas deveria justificá-las, quando 

então restou silente; cerceamento de defesa não verificado. Os elementos 

necessários para a solução da lide encontram-se presentes e bem 

demonstrados nos autos. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele determinar as medidas necessárias à instrução do 

processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC. (...) (Ap 109578/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)” grifei. 

Assim, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/15, INDEFIRO, por 

ora, a produção de prova testemunhal, por entender desnecessária ao 

deslinde do feito. Noutro giro, antes de apreciar o pedido de produção de 

prova pericial vejo que o requerente percebe benefício previdenciário de 

auxílio-doença, que como sabido, o faz passar periodicamente por 

perícias a fim de averiguar suas condições. Ademais o juiz pode requisitar 

informações a repartições públicas, como a autarquia federal (INSS), nos 

moldes do art. 438 do CPC/15, assim, entendo que para o deslinde do feito, 

obter informações quanto a atual situação do autor é imperativa, sendo 

que em dado momento não é oportuno analisar a necessidade de 

designação de perícia médica. Portanto, com fulcro no art. 370 c/c art. 

438, ambos do CPC/15, REQUISITO por meio de OFÍCIO o INSS, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos decisão referente à última 

perícia realizada pelo autor Sandro João de Souza Machado – CPF n° 

379.389.368-55 - a fim de prorrogar seu benefício, ou, não sendo 

possível, que informe a atual situação do requerente perante a autarquia. 

CONSIGNE-SE que a parte poderá realizar a diligências para obter a 

referida certidão, sendo que se juntado pela parte antes da resposta pela 

autarquia os autos deverão ser feitos conclusos, entretanto, se inerte, 

será AGUARDADA a resposta do INSS. Postergo a apreciação do pedido 

de produção de prova pericial. INTIMEM-SE as partes para os fins do art. 

357, § 1º, do CPC/15. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 19 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 22199 Nr: 430-46.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. PAUKOSKI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Rebucci Dezanetti - 

OAB:MT/7.804-B

 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 expedir mandado de intimação do(a) parte 

Executada/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101334 Nr: 2941-02.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP, Edson Arrotéia, Maria Ines Valverde Arroteia

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 FUNDAMENTO E DECIDO(...)Ocorre que, em análise detida dos autos, 

verifica-se que o penhorado através de penhora online (bacenjud) 

ocorrida na conta da caixa econômica da parte Maria Inês Valverde 

Arroteia, conforme extrato, é de R$ 3.981,42 (três mil novecentos e oitenta 

e um reais e quarenta e dois centavos), enquanto, alega ter sido 

bloqueado o valor de R$ 3.307,27 (três mil trezentos e sete reais e vinte e 

sete centavos), conforme extrato bancário de fls. 54. Assim, há dúvida 

fundada quanto ao valor bloqueado, se de fato o valor penhorado é da 

conta informada e se essa conta é poupança, necessário para o deslinde 

da questão maiores esclarecimento s que somente com dilação probatória 

será possível elucidar e, na estreita via da exceção de pré-executividade, 

não é possível.(...)Entretanto, a manutenção do valor bloqueado é medida 

necessária ao até o devido esclarecimento, por prudência e para evitar 

prejuízos as partes envolvidas. DISPOSITIVODo exposto NÃO ACOLHO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fatos e fundamentos 

supracitados, razão pela qual:1) MANTENHO o valor bloqueado e, em 

consequência, não concedo o levantamento em favor do exequente;2) Em 

continuidade ao processo, INTIME-SE a executada Maria Inês Valverde 

Arroteia, para que manifeste-se nos autos no prazo de 10 (dez) dias 

trazendo extrato bancário que comprove que a conta em que houve o 

bloqueio é a mesma informada nos autos, bem como, prova de sua 

titularidade, trazendo extrato relativo a três meses, compreendendo no 

período o mês anterior ao bloqueio e o posterior, esclareça a diferença de 

valores e, se assim, entender requeira o que entender de direito;3) 

Postergo a análise do pedido de novos bloqueios realizado pelo exequente 

para após o cumprimento destas determinações.Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.Intime-se a parte executada 

desta decisão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 5209-29.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior, Mario 

Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, acerca da certidão a 

seguir descrita: “Certifico que decorreu o prazo de 15(quinze) dias, e a 

parte executada devidamente intimada por meio de seu advogado através 

do DJE 10132 não comprovou pagamento da dívida nos presentes autos”, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 3534-31.2012.811.0007
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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: Paulo de Oliveira

 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:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) 

patrono(s)/procurador(es) da(s) parte(s) autora, para no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108989 Nr: 4448-61.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoever de Souza Lima, Edson Arrotéia, José Antonio 

Tobias, Marcos Antônio Palma Torres, Ângela Maria dos Passos, Alfeo 

Boscoli Neto, Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda, Sandra Carla 

Araújo Martins dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSROD Construções Rodoviárias Ltda. - ME 

(Pinheiro Engenharia e Construções)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:12068, Edson de Carvalho - OAB:MT 1810-A, Luana Liporace 

Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Oliveira Busquete 

Tangerino - OAB:289.605/SP

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o último cálculo da dívida é do ano de 

2016, ou seja, decorreram 02 (dois) anos e consequentemente houve a 

defasagem do valor por não ter nos autos a correção monetária devida.

Assim, entendendo ser imprescindível para a apreciação do pedido retro, 

determino que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize o 

valor da dívida.

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

Por fim, tendo em vista que os autos possuem mais do que 200 (duzentas) 

laudas, PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a abertura de novo volume, em 

observância ao que dispõe a CNGC-MT.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116998 Nr: 5127-27.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Considerando que a parte executada manifestou interesse em firmar 

acordo e que a conciliação poderá ser tentada em qualquer momento 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para a data de 27 de 

novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizado no CEJUSC desta 

Comarca.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato.

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000331-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000331-34.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE MARIA DE CAMPOS Advogado(s) do reclamante: VITOR 

PINHEIRO SEGANTINE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. 1) A presente causa não apresenta complexidade 

em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de designar a 

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

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

quinquenal arguida pela parte requerida tal pleito não merece muitas 

discussões, na medida em que o requerimento do benefício ora 

pretendido, na via administrativa, deu-se em 21/12/2017 (id 12775809 – 

pág. 4), e o ajuizamento da demanda, em 09/02/2018, ou seja, não 

transcorreu o prazo prescricional entre o pedido na via administrativo 

(extrato juntado aos autos) e o ajuizamento da presente demanda. Além 

do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

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

3) Inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas, declaro o feito saneado. 4) 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. 5) Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 14h00, devendo a 

Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES das partes e seus 

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

de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

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

não comparecimento. 6) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

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

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

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 7) Deverá o (a) advogado (a) 

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

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

455, do CPC/2015. 8) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

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

incisos do art. 373 do CPC/2015. 9) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

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

CPC/2015. 10) PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 

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

Floresta-MT, 18 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PADOVANE DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000218-17.2017.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: MARTA PADOVANE DA COSTA LEITE 

Vistos. Trata-se de pedido de pesquisa ao Sistema Infojud para encontrar 

o atual endereço da parte requerida. Compulsando os autos, verifico que o 

autor não diligenciou a ponto de esgotar todos os meios de encontrar o 

endereço atual da parte requerida, sendo certo que o indeferimento do 

pleito é à medida que se impõe. O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, 

do CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a modo 

algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus 

pertence ao requerente de diligenciar em busca de seus interesses. Nesta 

senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos autos 

que o exequente não demonstrou esforços suficientes a ensejar o 

deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido. Posto isto: 1) INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o atual 

endereço da parte executada, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do art. 239 c/c 485, inc. IV, ambos do CPC/15. 2) Com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000547-29.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000547-29.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: ELOIR CELSO KUNTZ, 

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ Vistos. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S/A contra Eloir Celso Kuntz e 

Elsa Margarete Tonini Kuntz, todos devidamente qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo de Id. 7806637. O 

acordo foi homologado por sentença (Id. 7965022). Aportou-se certidão 

de trânsito em julgado (Id. 8768344). A parte exequente se manifestou nos 

autos informando o descumprimento do acordo, pugnando pela penhora 

“online” em eventuais ativos em nome do executado (Id. 14017736). 

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

que pese à parte exequente ter pugnado pela realização de bloqueio em 

contas financeiras em nome do requerido, há de que ressalvar que tal 

medida apenas poderia ser tomada caso o cumprimento de sentença já 

tivesse sido recebido e o executado intimado das consequências de 

eventual inércia, o que não é o caso dos autos. Observe, à parte 

exequente informou o descumprimento do acordo realizado entre as 

partes e homologado por este Juízo e não obstante a isto, ao invés de 

peticionar com o intento de iniciar o cumprimento da sentença não o fez, 

tendo apenas por meio de petição simples pleiteado por uma constrição 

contra a parte executada. Portanto, a exequente requer o prosseguimento 

do feito, no entanto, em virtude da homologação do acordo está não pode 

buscar medidas sem antes a parte executada ser cientificada das 

hipotéticas penalidades. Pois bem, embora haja o descumprimento do 

acordo, antes de se proceder com qualquer ato contra o patrimônio do 

executado, há que se obedecer à legislação adjetiva vigente, em especial 

o disposto no art. 523 do CPC/15. Posto isto, ante a eleição da via 

inadequada pelo exequente, REJEITO o pedido de Id. 14017736 e 

consequentemente determino a INTIMAÇÃO da parte exequente, para que, 

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

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e nada 

sendo requerido REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

cautelas de estilo. Havendo petição, voltem-me os autos conclusos para 

análise. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (AUTOR(A))

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000326-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SERAFIN DOS ANJOS Advogado(s) do reclamante: ELEN 

DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

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

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

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

quinquenal arguida pela parte requerida tal pleito não merece muitas 

discussões, na medida em que o requerimento do benefício ora 

pretendido, na via administrativa, deu-se em 16/03/2017 (id 13403480 – 

pág. 4), e o ajuizamento da demanda, em 08/02/2018, ou seja, não 

transcorreu o prazo prescricional entre o pedido na via administrativo 

(extrato juntado aos autos) e o ajuizamento da presente demanda. Além 

do mais, é fato que se trata de preliminar genérica, desprovida de qualquer 

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicada a matéria 

prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. 

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

3) Inexistindo outras preliminares ou questões processuais a serem 

decididas, declaro o feito saneado. 4) 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. 5) Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 13h30min., devendo a 

Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES das partes e seus 

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

de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

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

não comparecimento. 6) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

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

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

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 7) Deverá o (a) advogado (a) 

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

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

455, do CPC/2015. 8) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da 

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

incisos do art. 373 do CPC/2015. 9) INTIMEM-SE ambas as partes acerca 

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

CPC/2015. 10) PROCEDA-SE a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 

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

Floresta-MT, 18 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001255-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001255-79.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ASSAF & 

ASSAF LTDA - EPP RÉU: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E 

DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por perdas e danos c/c danos morais proposta por Assaf & 

Assaf Ltda. contra Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de 

Veículos Ltda., ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que 

adquiriu um veículo CHERY CIELO SEDAN 1.6, de cor prata, placa 

FHN-1103, ano 2010, modelo 2011, chassi LVVDC21BDAD323131, de 

propriedade do requerido em um leilão realizado pela Empresa Milan 

Leilões, sendo que após alguns dias da compra, descobriu que na 

realidade o automóvel é do modelo de 2010. Aduz que por diversas vezes 

tentou solucionar a questão junto à leiloeira, inclusive, formulando 

proposta de acordo, que foi rejeitada pela Milan Leilões, pois ela ofereceu 

contraproposta em valor menor ao pedido pelo requerente. Por essas 

razões, requer a condenação da requerida a lhe indenizar no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. A inicial foi recebida ao Id. 6846486. 

Foi tentada a conciliação, que restou infrutífera (Id. 8818472). O requerido 

ofertou contestação (Id. 9203615), arguindo a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse processual e, no mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. O autor impugnou a contestação (Id. 

9506088). Intimados para especificar provas à parte requerente pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9567099), enquanto que o requerido 

quedou-se inerte (certidão de Id. 9919309). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Passo à 

análise das questões prejudiciais ao mérito. Inicialmente, ao decidir, o juiz 

não está restrito a nomes jurídicos ou artigos de lei citados pelas partes, 

sendo necessário que considere os fatos dos autos. Aliás, o STJ assim 

se pronunciou quanto ao tema: “RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA.INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA 
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DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS. 1. Se os fatos narrados na 

peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento 

conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento 

extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. 2. O juiz não 

está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, 

devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico 

adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. 3. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

28/06/2016)”. DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Suscitou a parte requerida a referida preliminar alegando 

que em nenhum momento o requerente a procurou para solucionar 

pacificamente as pendengas existentes em relação ao automóvel, 

buscando somente a empresa leiloeira, sendo que não houve acordo 

envolvendo o caso, pois infrutíferas as tentativas. Não obstante a 

alegação, destaca-se que nos termos do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, não 

será afastada a pretensão do lesionado de buscar seu intento na Justiça, 

portanto, mesmo que a parte requerente não tenha se dirigido ao requerido 

em outro momento, não é possível tolher seu direito. Por essas razões, 

REJEITO a preliminar arguida. Esclarecidas as questões pendentes, passo 

ao mérito da demanda. Os danos morais por sua natureza podem ser 

arbitrados quando inequivocadamente forem preenchidos os seguintes 

requisitos: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) 

existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. Ademais, os arts. 186 e 

927 do Código Civil prevê que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Isto porque, em ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Analisando os argumentos explicitados na exordial e 

as provas produzidas nos autos, tenho que a parte autora provou os 

fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 2015, senão vejamos. O autor afirma que 

realizou compra de um veículo de propriedade da requerida, constando 

nas informações do leilão que o mesmo era do ano 2010, mas modelo 

2011, entretanto, ao receber a documentação do automóvel descobriu que 

na realidade o modelo do bem é de 2010, ao contrário do exposto 

enquanto no leilão. Asseverou ainda que o automóvel possuía péssimas 

condições, pela mecânica, modelo, marca etc. E, que diante das condições 

do veículo o valor ao qual foi comprado não é justo. DO DESCUMPRIMENTO 

DO DEVER ANEXO DO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA O código civil de 

2002 foi concebido tendo como um de seus pilares o princípio da boa-fé 

objetiva, prevista no art. 422 do código civil, aplicados a todos os negócios 

jurídicos sob a égide do referido diploma. A boa-fé sempre foi analisada 

sob o prisma subjetivo, entendida como a ignorância de vícios que 

inquinam determinada relação jurídica. Enquanto a boa-fé subjetiva era 

investigada na psique da pessoa, a boa-fé objetiva demanda condutas 

externas à pessoa. A boa-fé objetiva é aferida a partir das condutas de 

qualquer sujeito de uma relação contratual. Entretanto, não é só no art. 

422 que o CC/02 obriga a prática de condutas de boa-fé. A boa-fé objetiva 

encontra-se dividida em três categorias jurídicas: - Boa-fé como elemento 

de interpretação do contrato Nos termos do art. 113 do CC/02, a boa-fé 

deve ser elemento balizador da interpretação do contrato. A boa-fé deve 

estar presente desde antes, até depois do contrato, ou seja, desde as 

negociações pré-contratuais até o momento posterior à extinção da 

própria avença. - Boa-fé como elemento controlador do exercício dos 

direitos contratuais O contrato faz lei entre as partes, da mesma forma, 

por imposição legal, é a necessidade de que essa lei seja exercida dentro 

dos ditames da boa-fé, haja vista que, no caso de desrespeito à boa-fé 

quando do exercício de um direito contratualmente estabelecido, a 

consequência da conduta ilícita enseja a responsabilidade civil, que, neste 

caso ocorre de forma objetiva, dispensando-se a perquirição do elemento 

subjetivo da conduta, na forma preconizada pelo art. 187 do CC. - Da 

boa-fé objetiva como norma de conduta da parte contratante (deveres 

anexos ou laterais) A boa-fé objetiva é norma de conduta. Impõe aos 

sujeitos de direito uma determinada conduta, seja omissiva ou comissiva, 

quando de suas relações obrigacionais. Nesse sentido, o comportamento 

que se exige de ambas as partes contratantes, ante a boa-fé objetiva, é a 

omissão quanto ao que possa prejudicar a parte contrária e a imposição 

de ações que cooperem para que a parte contrária possa adimplir, da 

melhor forma possível, a prestação a que está obrigada. Tais deveres são 

chamados de deveres anexos ou laterais, justamente porque ladeiam a 

obrigação principal. Cito Tartuce: “Repise-se, conforme o Capítulo 3 desta 

obra, que, a quebra desses deveres anexos gera a violação positiva do 

contrato, com responsabilização civil objetiva daquele que desrespeita a 

boa-fé objetiva (Enunciado n. 24 do CJF/STJ). Essa responsabilização 

independentemente de culpa está amparada igualmente pelo teor do 

Enunciado n. 363 do CJF/STJ, da IV Jornada, segundo o qual: "Os 

princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a 

parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação". O 

grande mérito do último enunciado, de autoria do Professor Wanderlei de 

Paula B arreto, é a previsão de que a boa-fé objetiva é preceito de ordem 

pública.” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil. Ed. Metodo. 2016. Pag. 

625) Nesse sentido o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL (...) – VIOLAÇÃO DOS 

DEVERES ANEXOS – RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS – 

PROVIDÊNCIAS QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) O contrato particular sujeita as partes à observância 

das cláusulas nele reguladas. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento 

da do outro.”(CC, art. 476) A quebra dos deveres anexos pactuados gera 

a “violação positiva do contrato, com a responsabilização civil daquele que 

desrespeita a boa-fé objetiva” (TARTUCE, Flávio. Teria geral dos 

Contratos. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 115).A parte lesada pelo 

inadimplemento pode exigir o cumprimento ou pedir a resolução do 

contrato. Em qualquer dos casos, caberá indenização por perdas e danos 

(CC, art. 475). (...) (Ap 121313/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 

05/04/2013)” grifei. Nesta mesma linha o STJ: “RECURSO ESPECIAL. (...) 

NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE 

INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

RECURSO PROVIDO. (...) 5. A efetividade do conteúdo da informação, por 

sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, 

examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível 

e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou 

serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e 

eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de 

colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016). 6. No 

caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de 

grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar 

desconhecimento das condições do seguro, "ainda que só disponíveis no 

site da seguradora". Todavia, essa conclusão não encontra amparo na 

legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de 

informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas 

seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade. 7. 

Por ser a autora empresa dedicada ao ramo de comércio e distribuição de 

solventes, de produtos químicos e outros, o risco da ocorrência de sinistro 

na modalidade incêndio encontra-se diretamente vinculado às operações 

de carga e descarga, razão pela qual a existência de cláusula contratual 

excluindo a cobertura, especificamente, para esse tipo de situação, para 

ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio da 

segurada no momento da contratação, o que não foi observado na 

espécie. (...) (REsp 1660164/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)”. Aqui não se 

leva em consideração pessoa física ou jurídica, mas sim, o dever das 

partes em observar os deveres anexos ao contrato, neste caso, dever de 

probidade, lealdade e, principalmente, informação, haja vista que o 

requerido após a conclusão do negócio jurídico foi surpreendido com 

informação de que o veículo que foi anunciado como do ano e modelo 

2010/2011, na verdade, conforme prova acostada aos autos é um veículo 

ano/modelo 2010/2010. O dever de informar é dever de conduta 

decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza 

inadimplemento contratual que gera responsabilidade civil per se. A 

indenização, nesse caso, é devida pela privação sofrida pela requerente 

em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de 

ponderar os riscos e vantagens quanto a realidade do negócio que 

tratava, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido 

causados, caso fosse fornecida a informação correta do produto 

adquirido. O fato por si só é incontroverso. Não há como se conceber o 

fato de que, a qualquer pessoa que se disponha a realizar um negócio, 
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necessariamente deve prestar as informações completas e verídicas em 

relação ao bem a quer ser negociado, para que possibilite a outra parte, 

ao realizar o negócio jurídico, parta da premissa e da credibilidade (boa-fé) 

do negociante de que o negócio está hígido (todo ele), não quer, ou ao 

menos, não espera surpresas que não foram previamente anunciadas. 

Com efeito, da boa-fé objetiva contratual derivam os chamados deveres 

anexos ou laterais, entre os quais o dever de informação, colaboração e 

cooperação. A inobservância desses deveres, ainda que não estejam 

expressa e textualmente estabelecidos na avença, gera a violação 

positiva do contrato e sua consequente reparação civil, independente de 

culpa. A não observância desses deveres, ainda que cumprido o objeto 

primário do contrato (a compra e venda do veículo) gera inadimplemento 

contratual e, no caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu, houve 

violação positiva do contrato. Ressalte-se que, não está a se discutir se o 

dano moral é em razão de mácula a honra objetiva ou subjetiva, seja de 

pessoa física ou jurídica, mas, exclusivamente, sob a ótica do 

descumprimento do dever anexo à boa-fé objetiva, sendo a consequência 

inevitável, a parte descumpridora tem o dever de indenizar em razão da 

violação praticada. Essa responsabilidade decorrente da violação positiva 

do contrato, consoante entendimento fartamente demonstrado, é aferida 

de maneira objetiva, ou seja, não se investigará a ocorrência de culpa ou 

dolo por parte daquele que violou positivamente. O reconhecimento da 

objetividade da responsabilidade civil impede a alegação de excludentes 

de responsabilidade civil que baseiem na quebra do elemento subjetivo da 

conduta, ou seja, ainda que o sujeito passivo de eventual ação de 

ressarcimento prove que não praticou a indigitada violação positiva por 

culpa ou dolo, será condenado a ressarcir a parte contrária que sofreu os 

prejuízos. Assim, quaisquer teses de excludente de responsabilidade 

estão automaticamente debeladas em razão da responsabilidade objetiva. 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

estando provada a conduta e o nexo, deve o magistrado na fixação do 

valor devido a título de dano moral pautar-se sopesando critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como, atentando-se ao grau de 

culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das 

partes, o caráter compensatório e punitivo (pedagógico) da indenização, 

fixando quantia que não se constitua em fator do enriquecimento ilícito, 

entretanto sirva de reprovação e prevenção à conduta lesiva praticada. A 

análise dos fatos e conjunto probatório, entendo como razoável e 

proporcional a fixação de R$ 4.000 (quatro mil) à título de danos morais. 

DISPOSITIVO De tudo quanto exposto, com espeque no art. 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO extinguindo o processo 

com resolução do mérito, para CONDENAR A REQUERIDA, já qualificada, 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

em favor do requerente, também já qualificado, devidamente atualizados, 

com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC 

e súm. 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC desde o 

arbitramento (súm. 362 do STJ). CONDENO, ainda, a requerida nas custa e 

despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, I a IV, 

c/c art. 86, ambos do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, observando o que 

dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

ADMAR DIBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000590-63.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ADMAR 

DIBA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos. Trata-se de ação de cobrança de complementação do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por Admar Diba contra a Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Ao Id. 11619948 houve sentença de mérito, julgando os pedidos 

iniciais procedentes e condenando a requerida ao pagamento 

complementar da verba indenizatória. Em virtude de embargos de 

declaração foi alterada a parte da sentença, no entanto, foi mantida a 

condenação, conforme se vislumbra ao Id. 12797162. A parte requerida 

ao Id. 13861473 informou depósito voluntário da quantia que entendia 

devida. Em manifestação de Id. 13875324 foi juntado pedido de extinção 

do feito, sendo que em tal pleito constava a assinatura digital pertence a 

patrona do requerido e também a assinatura da causídica do requerente. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Tendo o 

requerido depositado voluntariamente o valor da condenação e havendo 

ainda a concordância da parte requerente, vejo que o feito alcançou o seu 

objetivo, inclusive, com a anuência a parte requerida para a expedição de 

alvará judicial em favor da patrona da parte requerente. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 526, § 3°, do 

CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais remanescentes, se 

houverem, nos termos da petição de Id. 13875324. Sem condenação em 

honorários. Diante da manifestação da parte requerida favorável à 

expedição de alvará para a liberação dos valores depositados em Juízo, 

excepcionalmente, DEIXO de intimar a parte contrária nos termos do 

Provimento 68 do CNJ. Assim, EXPEÇA-SE o competente mandado para o 

levantamento dos valores depositados em Juízo, na conta indicada ao Id. 

13875324. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000699-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

DANIEL TEDESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000699-43.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIEL TEDESCO Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Tedesco contra 

decisão prolatada nos autos (Id. 14180975), que deferiu liminar de busca e 

apreensão de veículo que estava em posse do embargante. O 

embargante, em síntese, alega que houve obscuridade na decisão 

atacada, pois, em tese, o embargado não teria sido notificado 

extrajudicialmente de sua inadimplência. Certidão de tempestividade dos 

embargos foi aportada ao Id. 14517716. Foi certificado o decurso de prazo 

em relação ao embargado (Id. 15100318). É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre registrar que, o artigo 1.022, 

do CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses, 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”. Pois bem. Reexaminado a decisão, 

verifico inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser 

sanado, isso porque analisando detidamente os autos, vejo que a 

embargante, na verdade, pretende modificar o decisum, mudando o 

entendimento externado na referida decisão. Assim, em que pese o 

permissivo legal para manejar aclaratórios em face de qualquer decisão 

judicial, vê-se claramente que a irresignação apontada não prospera, haja 

vista que o requerido/embargante foi devidamente notificado através de 

protesto extrajudicial, conforme id 12286280 realizado antes da 

propositura da demanda. Ressalta-se ainda que na peça o embargante 

ataca sentença, no entanto, nos autos apenas houve decisão em sede de 

liminar, quando a apreciação do pedido se dá através de cognição sumária 

diante das provas carreadas à inicial. Ante o exposto: 1) RECEBO, 

todavia, REJEITO in tontum, os embargos declaratórios apresentados pela 

embargante por não haver nenhuma obscuridade na decisão proferida 

nos autos, mantendo-a inalterada. 2) Em prosseguimento ao feito, uma vez 

que o prazo para responder a ação foi interrompido pelos embargos de 
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declaração, retorne a contagem do prazo, nos termos delineados na 

decisão inicial. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Ciência as partes. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000808-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA ROCHA NETO (INVENTARIADO)

 

Processo: 1000808-91.2017.8.11.0007 INVENTÁRIO Nos termos da 

Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado(a) da parte autora Para 

apresentar as primeiras declarações, nos termos do item 4, da decisão de 

ID. 11576376, adiante resumido: “4 - Prestado o compromisso, a 

inventariante deverá apresentar as primeiras declarações, em 20 dias.” 

Alta Floresta-MT, 19 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.: 68549 Nr: 1514-38.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Micheli Rabecini da Silva, Renato Rabecini 

Junior, Sirlene da Silva, LRR, RJBR, Sidnei Aparecida Bazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Guaraldo Torres, Geraldo Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, Cleber Tadeu Yamada - OAB:PR/19012, Clovis 

Barros Botelho - OAB:OAB/PR 32840, Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 10h00min, a ser realizada no CEJUSC 

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

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68577 Nr: 1542-06.2010.811.0007

 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: MAX HUDSON DE OLIVEIRA, MAICON BRULIM DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Guaraldo Torres, Geraldo Torres, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, Cleber Tadeu Yamada - OAB:PR/19012, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 9h00min, a ser realizada no CEJUSC 

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

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66717 Nr: 6227-90.2009.811.0007

 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: Iva Jose de Godoy Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Guaraldo Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, Cleber Tadeu Yamada - OAB:PR/19012, Clovis 

Barros Botelho - OAB:OAB/PR 32840, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

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

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

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 1120-36.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gelsa Szancolvski - Espólio, RS, Nelson Lino de Souza, 

Alexandre Szancolvski, KSdS

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a habilitação dos herdeiros da falecida titular do benefício (fl. 170), 

bem como a concordância da parte exequente (fl. 145) acerca do alegado 

na exceção de pré-executiva às fls. 135/140, HOMOLOGO O CÁLCULO 

encartado às fls. 141/142.

Às providências para A EXPEDIÇÃO DA RPV, com base na memória de 

cálculo indicada à fl. 141/142.

Notificado o depósito dos valores, intime-se a parte autora para 

apresentar os dados bancários do patrono e da parte autora em 5 (cinco) 

dias.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Intimem-se os envolvidos desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 2267-29.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marta Pereira Santo

 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:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar os 

dados bancários seus e da parte autora para levantamento da RPV 

depositada no feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 2290-09.2008.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Inacio da Rocha

 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: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar os 

dados bancários DA PARTE AUTORA para levantamento da RPV e 

honorários sucumbenciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 4491-32.2012.811.0007

 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: Marcos Albino Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Guaraldo Torres, Geraldo Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Pereira - OAB:SP/272.408, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:22629/PR, Cleber Tadeu Yamada - OAB:PR/19012, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicado 

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

solução consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de 

conciliação para o dia 6/11/2018, às 10h30min, a ser realizada no CEJUSC 

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

do CPC.

Intimem-se os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento 

obrigatório de seus causídicos ou Defensores Públicos.

Cumpra-se, visando a realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132318 Nr: 6416-58.2015.811.0007

 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): Benedita Barbosa Priore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:5416

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

OAB:13570-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para acolher os cálculos 

apresentados pela embargada/exequente, devidamente atualizados pela 

contadoria do Juízo, e DECLARAR como devido o valor total de R$ 

51.731,60 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta 

centavos).Isento de custas e despesas processuais. Condeno a parte 

embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor apontado como excesso de 

execução R$ 6.426,35 (seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e 

cinco centavos). Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia 

desta sentença aos autos executivos em apenso e, naquele feito, 

intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono, para que 

apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução. Consigno ainda que, no feito executivo, 

haverá a expedição de RPV, intimando-se a Procuradoria acerca do valor 

executado.Após, quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as 

baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2366 Nr: 71-43.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Lombardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Zanco Ltda - EPP

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

OAB:10.494-MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulino & Zanco Ltda. 

contra a decisão proferida às fls. 179/180, devido a suposta contradição 

contida no relatório e na parte deliberativa daquela.

Alega que não deve haver qualquer desconto na memória de cálculo 

apresentada em relação à prévia penhora efetivada às fls. 156/158 dos 

autos, tendo em vista que a aludida constrição foi indevida que os valores 

foram devolvidos ao exequente.

Devidamente intimada (fl. 186), a parte embargada nada manifestou 

(fl.188).

Vieram-me conclusos.

 É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada 

padece do vício mencionado, qual seja, a contradição.

Com efeito, a parte executada tornou-se exequente diante do excesso da 

penhora e da atuação infiel do depositário (exequente originário), restando 

apurado saldo em favor da parte executada no valor de R$ 12.947,43 

(doze mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Sem embargo, a penhora às fls. 156/158 não surtiu efeitos, tendo em vista 

que o valor foi devolvido para Paulino & Zanco Ltda. (executado 

originário), conforme alvará à fl. 166, motivo pelo qual não enseja qualquer 

abatimento.

Logo, a parte dispositiva da decisão está em contrariedade à sua 

fundamentação, pelo que a RETIFICO, para o fim de determinar a 

apresentação de nova memória de cálculo atualizada, sem qualquer 

desconto, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, DETERMINO A INVERSÃO das partes nos polo da relação 

processual, tendo em vista que a parte devedora tornou-se credora no 

curso da demanda, visando evitar interpretações imprecisas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

RETIFICO a parte dispositiva da decisão, nos termos acima expressos, 

para afastar a contradição.

No mais, mantenho a decisão embargada em sua integralidade, eis que a 

parte do relatório indicada como imprecisa não emanará consequências de 

viés processual.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63986 Nr: 3169-79.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Alves de Souza

 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:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

cancelamento do alvará da RPV da parte autora por inconsistência dos 

dados bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 3942-22.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFCdB, TFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Shirlene Benites - OAB:16211/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 Vistos. Trata-se de execução de alimentos, sob o rito do art. 528 do CPC, 

ajuizada por G. H. F. C. de B., menor, neste ato representado por sua 

genitora Tais Ferreira Cavalcante em face de Newton Vieira de Brito Netto. 

(...) Decido. Com os devidos esclarecimento aportados aos autos, 

revela-se a possibilidade de acolhimento dos pleitos contidos às fls. 

191/192 c/c 202/203 e da cota ministerial às fls. 212/213, enquanto 

adequados ao melhor interesse do infante. Destarte, considerando a 

aparente regularidade do que foi pactuado às fls. 191/192, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais a avença. Por conseguinte, SUSPENDO o 

feito até o dia 22 de fevereiro de 2019. Findo este lapso temporal, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, 

quando deverá requerer o que julgar pertinente, sob pena de extinção. 

Ademais, DETERMINO A SOLTURA do devedor, segregado na Cadeia 

Pública de Alta Floresta, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ, MANDADO E OFÍCIO, tendo em vista o adiantado da hora. 

Demais providências referentes à regularização da soltura junto ao 

sistema BNMP deverão ser adotadas no próximo expediente regular. 

Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 3942-22.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFCdB, TFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Shirlene Benites - OAB:16211/MT

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

Costa - OAB:MT/21075-O

 Vistos. Trata-se de execução de alimentos, sob o rito do art. 528 do CPC, 

ajuizada por G. H. F. C. de B., menor, neste ato representado por sua 

genitora Tais Ferreira Cavalcante em face de Newton Vieira de Brito Netto. 

(...) É o breve relatório. Fundamento. Decido. Analisando detidamente os 

autos, vislumbro pertinência nos pedidos do Ministério Público tecidos às 

fls. 198/200, considerando a tutela do interesse da criança. Por isso, 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 3 (dez) dias, esclareça 

quanto à divergência do montante das parcelas posteriores a novembro 

de 2016, bem como seja apresentada no mesmo prazo minuta de acordo 

que reflita fielmente os valores devidos. Ainda, deve ser esclarecido o 

meio pelo qual foi realizado o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Somente mediante tais informações será possível a devida apreciação dos 

pedidos feitos às fls. 191/192. Aportadas tais informações, vista dos 

autos ao Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos, com 

urgência. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 850 Nr: 132-64.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Leão de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos em correição,

Defiro o pedido de conversão em renda, devendo o polo ativo apresentar 

a DARF.

Com relação ao pedido de penhora do veículo descrito à fl. 138, verifico 

que o extrato de fl. 121 aponta registro de seu roubo/furto, razão pela qual 

indefiro o requerimento neste sentido.

Posto isso, concedo o lapso temporal de 15 dias para a exequente 

apresentar a DARF e impulsionar o feito, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001260-04.2017.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

sob o Id n. 14108841, vez que para a obtenção do crédito apontado 

deverá o autor mover o procedimento adequado em face do requerido. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003216-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL JACKSON DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003216-21.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Primeiramente, 

nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, CORRIJO de ofício o valor da causa 

para fazer constar o valor de R$ 21.191,99 (vinte e um mil, cento e 

noventa e um reais e noventa e nove centavos. 2) Realize a Secretaria de 

Vara as retificações necessárias junto ao Sistema PJE. 3) Após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas e taxas judiciárias, com base no valor acima 

atribuído à causa. 4) Transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “3”, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003215-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PEREIRA DA SILVA 03732528111 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003215-36.2018.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

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

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Assim, nos termos do art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09.11.2018, 

às 13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 4) CITE-SE e INTIME-SE a requerida no 

endereço indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de 

advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar 

expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará nos 

termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. O mandado direcionado ao Requerido deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de 

examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que determinado 

no §1º do art. 695, do CPC. 5) INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de setembro 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002617-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. V. N. (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 16 de 630



A. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002617-82.2018.8.11.0007 Vistos. Pela nova 

sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), 

a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à 

gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o 

pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação dos 

preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, 

do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo 

texto constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Pois 

bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque a parte autora é engenheiro florestal e não juntou outros 

documentos que comprovem fazer “jus” ao benefício. Assim sendo, 

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

comprove que não possui recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda (2017) 

holerites, extratos bancários ou demais documentos que se considere 

pertinente. Em razão de erro no sistema, proceda a Secretaria da Vara a 

intimação da parte autora. Alta Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000591-14.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT aforada 

por DANIEL JOSE BENVINDO em desfavor da Seguradora Líder - DPVAT 

S/A, visando o pagamento do seguro obrigatório diante de lesões 

permanentes ocasionadas por abalroamento ocorrido no dia 05/07/2015. 

Assevera que requereu administrativamente o pagamento da indenização 

do Seguro DPVAT, tendo recebido R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais). Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

7.425,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), no valor total 

previsto no seguro. Conjuntamente à exordial, coligiu documentos. A inicial 

foi recebida, deferindo-se a gratuidade de justiça e determinando-se a 

citação da requerida. Sobreveio a contestação c/c documentos. 

Impugnação à contestação. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, constato que a requerida alegou a 

preliminar de ausência de laudo do IML, o que acarretaria afronta ao §5º, 

do art. 5º, da Lei 6.194/74. De pronto, consigno que a preliminar não 

merece acolhimento, uma vez que o Instituto Médico Legal desta Comarca, 

em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, não realiza perícias 

médicas em casos de acidentes automobilísticos. Ademais, versa o 

aludido dispositivo sobre o dever do IML na constatação, porém sem 

configurar como pressuposto de constituição do processo que o laudo 

seja feito pelo IML, ao contrário do que arguido. REJEITO A PRELIMINAR EM 

VOGA, pois, do contrário, estar-se-ia a afrontar o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição esteja expressamente previsto no inciso 

XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, o legislador processual civil o 

ressalta, novamente, nas normas fundamentais do Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 3º. Não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida na contestação. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, como perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência 

da prova. Após a comprovação do depósito por parte da requerida, 

DEISGNO o dia 23.11.2018, às 15h00, para a Dra. Fernanda realizar a 

perícia médica na parte autora. Consigno que a perícia será realizada na 

sala de fisioterapia deste Fórum. Com o mandado de intimação, deverão 

ser juntados os quesitos das partes, as quais deverão ser intimados para 

apresentarem caos não conste nos autos. Igualmente seja comunicado a 

Sra. perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. 

Consigo que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. 

perita os exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu 

poder, sob pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo 

de seu direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes 

para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003361-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Jose Nazario Baptistella (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LIMA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003361-77.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a missiva encontra-se desacompanhada da petição inicial, intime-se a 

advogada subscrita ao Id n. 15366354, para juntá-la no prazo de 05 

(cinco) dias . Ainda, em igual prazo, proceder a juntada da decisão a qual 

deferiu a justiça gratuita, sob pena de devolução da presente carta 

precatória. Alta Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003356-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

LISBOA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003356-55.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 03 (três) dias, realizar o depósito das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC e consequente 

extinção do feito sem resolução de mérito. 2) Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003330-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

CLEONICE DO VALE SOUZA (AUTOR(A))

SIDNEI TADEU CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003330-57.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Analisando 

detidamente os autos, constato que a parte autora não carreou aos autos 

o indeferimento do pedido administrativo perante a autarquia ré. Segundo 
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entendimento jurisprudencial, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, 

quando inexiste o prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, evidencia-se a falta de interesse processual da parte, 

vez a atuação jurisdicional não é necessária, pois não há lesão a direito a 

ser solucionada pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, segue 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu da seguinte 

forma em caso análogo: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE 

BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na origem, de 

ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o 

segurado postulou sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem 

requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia 

soluciona-se na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 

Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se 

com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão 

submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o 

Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos . 4. Em regra, não 

se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de 

benefício previdenciário não requerido previamente na esfera 

administrativa. 5. O interesse processual do segurado e a utilidade da 

prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 

recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício 

previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação 

dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do exaurimento da 

via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme 

Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.” (STJ, 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.310.042 - PR (2012/0035619-4), RELATOR: 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, JULGADO: 15/05/2012). Assim, sendo 

referido documento indispensável à propositura da ação, nos termos do 

art. 320, do CPC, considerando ainda, que o vício é sanável, necessário 

oportunizar a sua juntada aos autos para posterior recebimento da inicial. 

Ainda, constato que a parte autora deixou de cumprir com o determinado 

no art. 319, II, do CPC, vez que não informou nos autos seu estado civil. 

Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial apontando seu estado civil, e ainda, junte aos autos 

o indeferimento administrativo do benefício pretendido na presente ação, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). 2) 

Transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “2”, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 17 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108036 Nr: 3454-33.2013.811.0007

 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: Francisco Moreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Benedito Natalicio Correa, Marciel da Silva 

Siqueira, Franciele de M. Rigo Alexandre, Agda do Couto Correa, Elineusa 

PS, Reinaldo Gonçalves dos Santos Junior, Odair José de França, João 

Batista Siqueira, Manoel Messias N. Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO NATALICIO CORREA, Cpf: 

48164739987, Rg: 4.212.906-2, Filiação: Ninfa do Couto Correa e 

Aparecido Jose Correa, brasileiro(a), natural de Ouro Fino-MG, casado(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido AGDA DO COUTO CORREA, 

Filiação: Laura da Cunha Couto e Jose Pedro do Couto Sobrinho, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 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: “...FRANCISCO MOREIRA DE LIMA, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, propôs a presente AÇÃO DE 

USUCAPUÃO EXTRAORDINÁRIO em face de Indeco Integração 

Desenvolvimento e Colonização Ltda - EPP, pelos fatos a seguir descritos: 

O autor adquiriu a posse do lote urbanp nº 5, Quadra 5, Setor NE-D, Rua 

Flor de Maio, nº 76, Jardim das Flores, Alta Floresta, sendo que o 

requerente há mais de 10 (dez) anos, exerce a posse mansa e pacífica do 

referido imóvel, situado no núcleo urbano deste Município de Alta 

Floresta-MT, Registrado junto ao Registro de imóveis Cartório do Primeiro 

Ofício da Comarca de Alta Floresta- MT, sob matrícula nº 697, Livro 2-C. 

Há nos autos contrato de compra e venda firmado pelo autor.” Descrição 

do Imóvel Usucapiendo: lote urbanp nº 5, Quadra 5, Setor NE-D, Rua Flor 

de Maio, nº 76, Jardim das Flores, Alta Floresta-MT, Registrado junto ao 

Registro de imóveis Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Alta 

Floresta-MT, sob matrícula nº 697, Livro 2-C

Despacho/Decisão: Vistos.Assiste razão o autor à fl. 61. Assim, tendo em 

vista que o mandado de fl. 49 fora expedido erroneamente, DECRETO a 

nulidade do referido ato e determino o cumprimento do determinado à fl. 

44, expedindo-se edital de citação dos interessados indicados à fl. 43, 

observando-se ainda, as demais determinações da aludida 

decisão.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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 12 de setembro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161946 Nr: 7048-16.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Augusto Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls.69/70, vez que se faz necessário o 

trânsito em julgado da sentença de fl. 59, o que não foi certificado ante a 

interposição do recurso de apelação.

Ourtrossim, 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).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 6985-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ribeiro da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar parte exequente, por intermédio de seus procuradores, para que 

informe, no prazo de05 (cinco) dias, o endereço do executado.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 3687-06.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) (CNPJ:37.457.207/0001-08, CPF:353.185.461-53 e 

429.973.211-15) até o valor de R$6.246.015,16, indicado pela parte 

exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Caso reste infrutífera DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já 

a inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66426 Nr: 5930-83.2009.811.0007

 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: CAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/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 de decurso de prazo de fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110041 Nr: 5583-11.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulino da Silva, Manoel Gonçalves da 

Silva, Leopoldino Ribeiro, Jose Lemes de Cares, Pedro Batista de Lima 

Neto

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 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 10 (dez) dias, 

acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125270 Nr: 2539-13.2015.811.0007

 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: Farmácia e Drogaria Rimo Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linx Sistemas e Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AGUIAR 

COIMBRA - OAB:138.473/SP, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP, 

Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Vistos.

1) Tendo em vista o equívoco no impulsionamento pela Secretaria de Vara 

de fl. 310, torno sem efeito o referido ato.

2) Tendo em vista a não localização da operadora do Cartão Cielo, 

conforme se infere da correspondência de fl. 309, INTIME-SE o requerido 

para, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, carrear aos autos o 

endereço atualizado da aludida empresa, sob pena de julgamento do feito 

sem a produção da prova requerida.

3) Com o aporte do determinado no item “2”, EXPEÇA-SE o ofício 

determinado à fl. 305.

4) Outrossim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca do decurso do 

prazo para informações da Rede Maestro. Tendo transcorrido in albis o 

prazo, REEXPEÇA-SE ofício, desta feita, para cumprimento por meio de 

Carta Precatória, consignando o prazo de 10 (dez) dias para atendimento 

e que a sua ausência poderá ensejar crime de desobediência.

 5) Com o aporte das informações objeto dos aludidos ofícios, CUMPRA-SE 

demais determinações contidas na decisão de fl. 305.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

INTIME-SE parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se pugnando o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Compulsando minuciosamente os autos, denota-se a necessidade de 

inúmeras regularizações processuais. Assim:

1) INTIME-SE o causídico subscritor de fl. 54 para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos procuração outorgada pela inventariante, bem 

como certidão de óbito do executado, sob as penas da lei.

2) Com o aporte da certidão de óbito do executado, RETIFIQUE-SE o polo 

passivo da ação para fazer constar como executado, o Espólio de 

Aparecido Maranho de Castro.

3) Outrossim, comprovada a cessão de crédito (fl. 127), admito a 
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substituição processual pleiteada à fl. 128. RETIFIQUE-SE a Secretaria de 

Vara o polo ativo da ação, para fazer constar como exequente a empresa 

apontada à fl. 128/v.

4) Após o cumprimento do determinado no item “3”, INTIME-SE 

pessoalmente a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

sua representação processual, bem como apresentar cálculo atualizado 

do débito.

5) Atendidas as determinações dirigidas às partes, CUMPRA-SE a 

Secretaria de Vara com o determinado à fl. 56, expedindo-se mandado de 

avaliação do bem penhorado à fl. 24, com posterior intimação das partes 

por meio de seus causídicos acerca da avaliação.

6) Postergo a análise do pedido de penhora realizado às fls. 106/107 para 

após a avaliação do bem penhorado, para o fim de se evitar excesso de 

penhora.

7) Lado outro, transcorrido in albis os prazos fixados nos itens “1” e “4”, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113481 Nr: 2008-58.2014.811.0007

 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): Woodpar Comercio de Madeiras LTDA ME, 

Marcio Alves Lemos, Rosevan Freitas de Almeida

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/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(a) advogado(a) 

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

das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos autos, para 

posterior distribuição da Carta Precatória, nos termos do item 1.210, § 1° 

da CNGC conforme segue: "As custas das cartas precatórias expedidas 

para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130331 Nr: 5327-97.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeito Soares Neto - 

OAB:MT/10861-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 15.249,88, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 61/62 - atualizado até 15/08/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 64 

(disponibilizada no DJE nº 10334, de 10/09/2018 e publicado no dia 

11/09/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1035 Nr: 174-79.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sérgio Canuto, Heitor Canuto, Rodrigo Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 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, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outro bem 

do executado passível de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 177-68.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:86518

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

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

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 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 EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48942 Nr: 1019-96.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Aparecida dos Santos

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-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 EXEQUENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique seus 

dados bancários para a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

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

OAB:16.469-MT

 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 de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63942 Nr: 3106-54.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda - 

EPP ( Rio Móveis Tupinambà)

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI C. DOMINGUEZ - 

OAB:8.094/MT

 Certifico que, compulsando detidamente os presentes autos, bem como 

os autos do processo em apenso(cód. 92310), constatei que o 

comprovante de depósito encartado à fl. 67 deste feito é cópia do 

encartado à fl. 47 dos autos em apenso.

Mariangela da Silva e Souza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 65941 Nr: 5590-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos verifico que à fl. 113 foi certificado pela Secretaria 

de Vara que o referido endereço encontrado no extrato INFOJUD de fl. 

121 é pertencente a zona rural e por conseguinte não é atendido pelos 

correios.

 Por tal razão, bem como por ser este o endereço que não fora 

diligenciado INDEFIRO o pedido de fl. 122.

Todavia, em apreciação ao pedido de fl. 119 DEFIRO o pedido de consulta 

do endereço do requerido por meio do sistema BACENJUD.

Com o aporte de endereço diverso daqueles constantes nos autos, 

CUMPRA-SE a decisão de fl. 99.

Por outro lado, caso reste infrutífera, INTIME-SE o requerente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se acerca do prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

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

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

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

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

 Por ora deixo de apreciar o pedido formulado às fls. 209/212 no que tange 

ao bloqueio na conta salário do executado, em razão do disposto no art. 

833, inciso IV, que pondera acerca da impenhorabilidade do salário.

 Ressalto ainda, que não houve qualquer tentativa anterior de constrição 

de ativos financeiros na(s) conta(s) vinculada(s) ao executado, motivo 

pelo qual a referida medida, no momento, seria, além de precipitada, muito 

árdua àquele.

No mais, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 28 v.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 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): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que esta Magistrada em acesso ao sistema da 

Receita Federal-INFOJUD, localizou o mesmo endereço constante nos 

autos, cf. se vê junto à fl. 75.

 Ademais, trata-se de ato que compete à parte autora apresentar nos 

autos.

Sendo assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143980 Nr: 5192-51.2016.811.0007

 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: José Ferreira Guedes Filho

 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, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143084 Nr: 4649-48.2016.811.0007

 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: Vanuza Maria Tiem

 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:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada neste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118873 Nr: 6620-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Diamante de Oliveira

 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, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da exceção de pré-executividade de fls. 76/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120950 Nr: 8198-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A- 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos 

autos.

Às fls. 166/167, a executada aponta o pagamento do débito.

A exequente pugna pela complementação do pagamento à fl. 168.

Informação pela parte executada da complementação apontada pela 

exequente (fls. 173/174).

É o relatório. DECIDO.

Ante o depósito dos valores da condenação no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem incidência de honorários, tendo em vista o pagamento espontâneo do 

débito, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

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

Considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos 

autos (fls. 167 e 174) na conta indicada à fl. 168, nos termos em que 

previsto no referido provimento.

Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70207 Nr: 3180-74.2010.811.0007

 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): Lindomar Elias Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12.002, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 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 de decurso de prazo retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003375-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCA & REIS LTDA - ME (REQUERIDO)

NILTON CEZAR DOS REIS (REQUERIDO)

VANDERLEI DA SILVA FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003375-61.2018.8.11.0007 Vistos. 1 - Cumpra-se 

da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15266873, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 82047, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

JESSICA BRAGATTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

KAUE MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID nº 14817525, bem como para requerer o que 

entender adequado no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-08.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))
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GIOVANI PRESOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a Intimação da parte Exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO 01444575120 (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IP COMERCIO EXTERIOR LTDA (REQUERIDO)

PAULO VICENTE ROCHA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

PRINT CARD ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002119-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNO NASCIMENTO 

BEZERRA GALINDO 01444575120 REQUERIDO: PRINT CARD 

ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME, IP COMERCIO EXTERIOR LTDA 

Vistos. Considerando que a requerida PRINT CARD ACABAMENTOS 

GRÁFICOS não fora citada da presente demanda, consoante documento 

de ID nº. 14598870, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se, indicar endereço atualizado da referida ré, visando 

tenha o feito regular prosseguimento. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002356-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENILDA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A., ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a exordial não fora instruída 

com comprovante de residência em nome da parte autora. De se observar 

que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência 

para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ANDRADE PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002581-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEBORA DE ANDRADE PEDRO 

RIBEIRO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos. Considerando que o documento encartado ao ID nº. 15239155 

encontra-se corrompido, estando inacessível, bem como que sua 

descrição apenas consta “Minuta em PDF para melhor visualização”, 

intime-se a parte requerida para apresentá-lo novamente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003264-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003264-77.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ROSENILDA MOTA DOS SANTOS 

Vistos. Tendo em vista que o título extrajudicial que embasa a execução ( 

ID num. 15247614) encontram-se incompleto, intime-se o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o documento completo, sob 

pena de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003265-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO KAYABI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003265-62.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: PAULO KAYABI Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA VALENTIN (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 23 de 630



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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000339-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

IZALETE LUPE VIRGULIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003266-47.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003266-47.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003268-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003268-17.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ROSANGELA RODRIGUES DA CRUZ 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003270-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINA GONCALVES MARTINS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003270-84.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: JAQUELINA GONCALVES MARTINS 

DIAS Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o 

prazo e certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte 

devedora, expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para 

quitação do débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003271-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA GONCALVES DUBIELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003271-69.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: IARA GONCALVES DUBIELLA Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003273-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERONILDE MANHUARI MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003273-39.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: HERONILDE MANHUARI MIRANDA 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003278-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003278-61.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ERICA DOS SANTOS ALVES Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003279-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSON VIEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003279-46.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ELESSON VIEIRA BATISTA Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003280-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003280-31.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: FRANCILENE DA SILVA LOPES Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003281-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003281-16.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDA APARECIDA DE 

MENDONCA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o 

prazo e certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte 

devedora, expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para 

quitação do débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003283-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003283-83.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ELIANA LOPES DA SILVA Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 
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Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (EXECUTADO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (EXECUTADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 15416774, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE DE MELO (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003282-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003282-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: HELEN GOMES DA SILVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Analisando os documentos que instruem a petição inicial, 

verifico a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar o 

ajuizamento de ação executiva. Registre-se que no documento particular 

apresentado, há apenas a assinatura de uma testemunha, não 

preenchendo requisito essencial elencado no art. 784, III, do Código de 

Processo Civil, razão porque resta descaracterizada tal cártula como título 

executivo. Por esta razão, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNA CARVALHO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001405-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNA CARVALHO PIRES 

REQUERIDO: VIVO 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. 15405955. 

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, apesar de intimada, 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. Após, 

caso inexista custas processuais pendentes de quitação, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Do contrário, proceda-se de acordo 

com as normas da CNGC. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 8010493-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILDEVAGNER FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010493-37.2016.8.11.0007 REQUERENTE: WILDEVAGNER FERNANDES 

DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

com o valor depositado judicialmente, postulando pela liberação dos 

honorários contratuais e sucumbenciais em favor da advogada constituída 

e o remanescente em favor do autor, conforme petição de Id nº 14980912. 

Considerando que o devedor anuiu ao pedido de levantamento de valor, 

consoante certidão lançada no Id nº 14857428, em cumprimento ao 

disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do 

montante correspondente aos honorários contratuais e sucumbenciais em 

favor da advogada da parte credora, DESDE QUE a patrona possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber, bem como 

alvará para liberar o valor remanescente ao autor, conforme solicitado 

pelo autor no Id nº 14980912. 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, 19 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: 1000009-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

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 que efetuou o pagamento 
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integral da condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor. 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, 19 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: 1001473-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE LACERDA (REQUERENTE)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001473-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLECIA DE LACERDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Observa-se da certidão lançada no evento nº. 15406571 que o 

recurso inominado é intempestivo. Sendo assim, ausentes os requisitos de 

admissibilidade, NÃO RECEBO o recurso inominado interposto. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, se nada for 

requerido em dez dias, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003264-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003264-77.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ROSENILDA MOTA DOS SANTOS 

Vistos. Tendo em vista que o título extrajudicial que embasa a execução ( 

ID num. 15247614) encontram-se incompleto, intime-se o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o documento completo, sob 

pena de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002341-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO Vistos. Defiro o 

pedido formulado pela parte autora na petição de ID nº. 15392629, eis que 

devidamente justificada a impossibilidade de comparecimento na audiência. 

Assim, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, notadamente o da autocomposição, determino a designação de 

nova data para realização da audiência de conciliação. Considerando que 

já fora expedida carta precatória para citação/intimação do requerido, 

COMUNIQUE-SE ao juízo deprecado quanto a modificação da data da 

referida audiência. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1000934-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA TOSHIE MIURA TAKEICHI DEITOS (REQUERENTE)

MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (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: 

1000934-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ZULEIKA TOSHIE MIURA 

TAKEICHI DEITOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente e requer o levantamento do 

valor. 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 da parte credora, observando os dados bancários fornecidos. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1001068-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1001068-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS, 

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS, CRISTIANE LEITE LEMOS REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor. 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. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Decisão 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)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

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 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. 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, 19 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: 1000818-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (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: 

1000818-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULINO PIRES DE ALMEIDA 

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, 19 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: 1001188-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CAUANE MAIARA DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 

1001188-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CAUANE MAIARA DA SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez 
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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, 19 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: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 

1000982-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUSA 

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 
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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, 19 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: 1001190-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 

1001190-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA MADALENA BARA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA 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, 19 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: 1000242-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DONDONI DA COSTA (REQUERENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000242-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: REGIANE DONDONI DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma a autora que: “No dia 04 de Junho de 2016, por 

volta das 04h45min (madrugada), a Autora estava pilotando seu veículo 

motocicleta Honda Biz 100 Es, placa QCA1909, de cor preta, ano 

2015/2015, quando ao trafegar pela Av. Júlio Campos, no Bairro Novo 

Horizonte, Setor Industrial no município de Alta Floresta-MT, avenida sem 

sinalização de placas e sem nenhum tipo de iluminação pública, acabou 

por colidir com um monte de terra existente na cabeceira da ponte que 

passa o Córrego do Papai Noel, local onde estava sendo realizado obra de 

construção de uma nova ponte pela Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta-MT, ocasionando um trágico acidente em que a Autora sofreu 

traumatismo craniano encefálico, fratura na clavícula distal, lesão na bacia 

e vários cortes na cabeça, bem como, a motocicleta da Requerente foi 

arremessada causando danos de ordem material”. Pretende a reparação 

do prejuízo material suportado, sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) com 

consulta e exame, R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) com 

medicação, e R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) com o 

conserto da motocicleta, somando o total de R$ 1.396,00 (mil trezentos e 

noventa e seis reais). Requer ainda indenização por dano moral no importe 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Por seu turno, o réu alega ausência 

de nexo de causalidade, sob o argumento de que as fotografias 

apresentadas pela autora não estão datadas, bem como que o acidente 

ocorreu num sábado de madrugada e por tal motivo a autora 

provavelmente estaria sob efeito de álcool ou sonolenta, causando o 
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acidente por sua própria culpa, porém não produziu qualquer prova nesse 

sentido, sendo fato que realizada audiência de instrução sequer inquiriu a 

autora sobre tais fatos. Afirma, ainda, que as obras realizadas pela 

Secretaria de Infraestrutura são divulgadas nas rádios em imprensa local, 

contudo, não comprovou nos autos que tal providência fora tomada na 

obra em comento. Assevera que as obras contem sinalização, entretanto 

é comum as placas serem retiradas por pessoas indeterminadas, 

aduzindo que tal alegação seria comprovada durante a instrução, contudo, 

não o fez. Consigno que a matéria jornalística que instruiu a contestação 

apresenta fotografia contendo uma placa de sinalização, porém é fato que 

tal conteúdo fora publicado muito antes do acidente e não tem o condão de 

comprovar que no momento dos fatos permanecia lá. Ademais, ainda que 

estivesse, certamente era insuficiente para sinalizar a obra a evitar 

situações como a do caso em testilha. O requerido insiste em defender a 

culpa exclusiva da vítima sob o argumento de que esta estaria acima do 

limite de velocidade permitido, porém, não se desincumbiu do seu ônus de 

comprovar sua alegação, apesar de oportunizada as partes a ampla 

defesa e o contraditório. Quanto ao dano material, defende que não é 

responsável pelo prejuízo econômico suportado pela autora com exames e 

medicamentos, porquanto fornecidos pela rede pública, bem como que não 

restou comprovado que as avarias na motocicleta consertada eram 

provenientes do acidente, afirmando, ao fim, que não há dano moral a ser 

indenizado. Vale frisar que a responsabilidade civil da administração 

pública está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que 

acolheu a teoria objetiva fundada no risco administrativo, segundo a qual 

as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus 

agentes causarem a terceiros, sendo-lhes, contudo, assegurado o direito 

de regresso caso o agente tenha agido com dolo ou culpa, 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. Com efeito, a responsabilidade civil fulcrada no 

artigo 37, § 6º da Carta Magna (responsabilidade objetiva) independe da 

perquirição da culpa ou dolo (teoria do risco administrativo), bastando a 

demonstração da ocorrência do dano, da ação/omissão do Poder Público e 

do nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Sobre a 

responsabilidade civil do Estado ensina o saudoso Hely Lopes Meireles: “O 

que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da 

Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros, 

ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui 

responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só 

cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores 

públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 28ª ed., 

2003, p. 628). É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída 

pela ocorrência de caso fortuito e de força maior ou diante de outras 

causas excludentes da responsabilidade, dentre elas o exercício regular 

do direito. Registre-se que, no caso em apreço, a responsabilidade do 

ente municipal advém da omissão caracterizada pela falta de sinalização 

na via pública acerca da obra da ponte que ocasionou o sinistro, de sorte 

que a administração pública responde objetivamente, com base na teoria 

do risco administrativo. Neste sentido transcrevo a lição do insigne mestre 

Sergio Cavalieri Filho: “Em nosso entender, o art. 37, §6º, da Constituição, 

não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a 

ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como omissiva. Por 

outro lado, o ato ilícito, na moderna sistemática da responsabilidade civil, 

não mais se apresenta sempre com o elemento subjetivo (culpa), tal como 

definido no art. 186 do Código Civil. Há, também, o ato ilícito em sentido 

lato, que se traduz na mera contrariedade entre a conduta e o dever 

jurídico imposto pela norma, sem qualquer referência ao elemento subjetivo 

ou psicológico, e que serve de fundamento para toda a responsabilidade 

objetiva, conforme ressaltamos nos itens 2.3 e 2.5. O Estado pratica ato 

ilícito não só por omissão (quando deixa de fazer o que tinha o dever de 

fazer), como também por comissão (quando faz o que não devia fazer), 

v.g., na troca de tiros da polícia com traficantes acaba atingindo um 

cidadão que passava pelo local.” (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. 

Atlas, 11ª Edição, p. 297)”. Dos elementos probatórios contidos no 

processo, verifica-se o nexo de causalidade entre os prejuízos apontados 

pela autora e a conduta omissiva do requerido, haja vista a existência de 

depósito de um grande volume de terra no meio da via pública, sem 

qualquer sinalização, conforme se denota das fotografias de ID nº. 

2453744. Os boletins de ocorrência emitidos pela Polícia Militar (ID nº. 

2453733) e pelo Corpo de Bombeiros (ID nº. 2453736) comprovam a 

ocorrência do acidente, enquanto os documentos médicos que ID nº. 

2453752, ID nº. 2453761, ID nº. 2453776, ID nº. 2453785 e ID nº. 2453815 

demonstram a gravidade do estado de saúde da autora. Por outro lado, é 

fato que a ré não trouxe aos autos qualquer documento hábil a afastar 

sua responsabilidade aos fatos narrados na exordial, e, portanto, as 

provas apresentadas permitem concluir pela culpa da demandada para 

com a produção dos prejuízos narrados pela demandante. Em suma, 

conclui-se que se a obra estivesse corretamente sinalizada o acidente 

não teria ocorrido, o que torna inevitável afirmar que a falta de sinalização 

do montante de terra anterior ao buraco havido na via pública foram a 

causa determinante do acidente de trânsito, sendo este, pois, o exclusivo 

nexo causal. Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, já que este 

supostamente dirigia a motocicleta acima do limite de velocidade permitido 

para o local, ou sob efeito de álcool ou ainda com sono, tal argumento não 

encontra respaldo diante do contexto delineado nos autos, não tendo a ré 

se desincumbido do ônus que lhe recai quando faz tal alegação. Isto 

porque, não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa 

exclusiva da vítima, pois, o acidente não foi provocado pelo excesso de 

velocidade e sim pela colisão com quantidade considerável de terra no 

meio da via pública. E assim, indubitável a responsabilidade do requerido, 

diante da sua evidente omissão, visto que era seu dever oferecer 

condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia 

sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no 

local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não o fez. 

Veja-se a respeito do assunto a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL E MATERIAL – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – BLOCOS DE CONCRETO COLOCADOS NA 

VIA PÚBLICA LIMITANDO A EXISTÊNCIA DE BURACO NO LOCAL - 

AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EFICIENTE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - 

OMISSÃO DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.O art. 37, §6º, da CF/88, que 

estabelece a responsabilidade objetiva, é fundado na teoria do risco 

administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de 

indenizar, independentemente de culpa.O dever indenizatório apenas pode 

ser afastado ou minorado com a comprovação de que a vítima agiu com 

culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de 

caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. O Município deve responder 

pelo dano moral causado em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

virtude de colocação de blocos de concreto na pista de rolamento para 

limitar buraco existente na via, sem a devida sinalização. Configurado o 

dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a 

necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de 

enriquecimento sem causa. Tomando-se como base a tabela FIPE, em 

caso de perda total de veículo, mantém-se o valor arbitrado pelo 

magistrado de piso, sem redução de seguro obrigatório, diante da 

ausência de comprovação do alegado. Recurso desprovido. (TJMT. Ap 

67588/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

COLISÃO EM MONTE DE TERRA DEIXADO EM VIA PÚBLICA, SEM A 

DEVIDA SINALIZAÇÃO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO DEVER DE 

ZELO PELA CONSERVAÇÃO DAS VIAS E À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

EVENTUALMENTE REALIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ART. 

37, § 6º DA CF/88. CORREÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. 

CONSIDERANDO A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA 

LEI Nº 9.494/97 APENAS NO QUE DIZ COM A CORREÇÃO MONETÁRIA, 

DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA NO PONTO, APLICANDO-SE O 

DISPOSITIVO LEGAL APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA. À 

UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação 

Cível Nº 70059333336, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 21/05/2014) 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMONTOADO DE BRITA E AREIA 

EM VIA PÚBLICA – OBRA NÃO SINALIZADA – QUEDA DE MOTOCICLISTA 
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– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS E 

DANOS ESTÉTICOS EVIDENTES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há qualquer 

prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, pois, o 

acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade e sim pela colisão 

com quantidade considerável de areia e brita no meio da via pública. 

Indubitável a responsabilidade dos apelantes, diante da sua evidente 

omissão, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para 

o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os 

motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar 

ou minimizar tal infortúnio, o que não fizeram. O dano estético difere do 

dano moral na medida em que o abalo moral consiste no sofrimento 

psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo 

ofendido, ao passo que o estético consubstancia-se na ofensa a um 

direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores 

repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo. 

Para fixar o quantum indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo 

bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de 

acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um 

lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela 

não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em 

observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

razoabilidade. (Apelação / Remessa Necessária 134269/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016). No 

que atine ao dano material suportado pela autora, o documento de ID nº. 

2453811 - Pág. 2 comprova despesa com exame e consulta no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), ao passo que o documento de ID nº. 

2453816 comprova o pagamento correspondente ao conserto da 

motocicleta, no importe de R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais). 

Do mesmo modo, o documento de ID nº. 2453820 comprova a aquisição de 

medicamentos pela autora ao tempo do acidente, no total de R$ 145,00 

(cento e quarenta e cinco reais). Consigno que a alegação do requerido 

de que não restou comprovado que as avarias havidas na motocicleta 

foram causadas pelo acidente não prospera. A ocorrência do acidente é 

incontestável, bem como o fato de que a autora pilotava sua motocicleta. A 

gravidade do estado de saúde da requerente, que sofreu traumatismo 

craniano, fratura na clavícula e lesão na bacia, além de vários hematomas 

pelo corpo, são condizentes com a afirmação de que a moto fora 

danificada, certamente por ocasião da queda. De se frisar que tal 

alegação encontra-se desmunida de qualquer prova ou intenção de 

fazê-lo, o que, por si só, não tem o condão de afastar a tese de que os 

reparos são decorrente dos danos oriundos do acidente. Assim, 

demonstrado dano material suportado pela autora no total de R$ 1.396,00 

(mil trezentos e noventa e seis reais), cuja reparação é devida pela 

requerida. No caso em análise, é indubitável que o ato ilícito praticado pelo 

requerido trouxe graves sequelas físicas a autora, assim como abalo 

moral indenizável, conforme se extrai facilmente das imagens fotográficas 

e laudos médicos que instruíram a exordial. A respeito da fixação do 

quantum indenizatório, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, 

moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o 

seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a 

indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode 

tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em 

observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, de acordo com as ponderações supra, fixo o valor 

de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento, em favor da autora, das quantias de: a) R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, 

acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, conforme estabelecido no artigo 1º-F, da Lei nº. 

9.494/97, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); e correção 

monetária com base no IPCA-E, devida a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 STJ). b) R$ 1.396,00 (mil trezentos e noventa e seis reais), a 

título de indenização por dano material, acrescidos de juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme 

estabelecido no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, devidos a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ); e correção monetária com base no IPCA-E, 

devida a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA EMY DE SOUZA E KUDO (REQUERIDO)

MARIA FERNANDA CAZELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002170-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FREDERICO AUGUSTO 

MARUCO DE CASTILHO CHAGAS REQUERIDO: JANAINA EMY DE SOUZA 

E KUDO Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela 

requerida contra a decisão de ID nº. 15263824, em decorrência de erro 

material. É o necessário. DECIDO. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, 

com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir 

omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, 

consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. 

In casu, vejo que a insurgência da requerida se da contra DECISÃO, a 

qual, na seara do Juizado Especial, não admite recurso. A titulo de 

elucidação, colaciono entendimento jurisprudencial sobre o assunto: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISCUSSÃO DO 

JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível 

o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados 

Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da Lei n.º 12.153/2009, 

que estabelece a possibilidade contra a decisão que concede a cautela ou 

tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá causar ao demandado. 

Não há contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no julgado que 

enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. Pretensão de 

efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios. Descabimento. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017). 

(Destaquei). Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 12653435 com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Em tempo, analisando a decisão de ID nº. 15263824 

verifica-se que apesar de constar inicialmente que “O motivo apresentado 

pela parte ré é plenamente hábil para justificar a impossibilidade de seu 

comparecimento na audiência de conciliação”, em seguida mencionou “(...) 

autorizo a representação da parte autora em audiência por procurador 

com poderes especiais para transigir (...)”, sendo evidente o erro material 

havido. Desse modo, RETIFICO referida decisão, a fim de que passe a 

constar a autorização à parte ré para comparecimento em audiência de 

conciliação representada por procurador, mantendo os demais termos em 

sua integralidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ASSIS DA SILVA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (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: 

1000678-04.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA MARIA ASSIS DA SILVA 

EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Efetuado o depósito 

pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, 

bem como requereu o levantamento. 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 o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), 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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000580-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 

1000580-82.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o 

valor depositado, bem como requereu o levantamento. 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 o trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 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. Por fim, 

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

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003282-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003282-98.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: HELEN GOMES DA SILVA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Analisando os documentos que instruem a petição inicial, 

verifico a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar o 

ajuizamento de ação executiva. Registre-se que no documento particular 

apresentado, há apenas a assinatura de uma testemunha, não 

preenchendo requisito essencial elencado no art. 784, III, do Código de 

Processo Civil, razão porque resta descaracterizada tal cártula como título 

executivo. Por esta razão, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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.: 164524 Nr: 1285-97.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Willian Ariati de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 92.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, nascida 

aos 27/01/1995, natural de Alta Floresta/MT, filho de Neri Rodrigues de 

Castro e Rosângela Ariati, portador do RG n. 21981434, SSP/MT, como 

INCURSO nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas 

que passo a individualizar e fixar, bem como para ABSOLVÊ-LO do delito 

insculpido no art. 330, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, 

do Código de Processo Penal.III.I – DA DOSIMETRIA DA PENAIII.I.I – Da 

Individualização Da Pena:93.Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE 

...96.TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes.101.O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o 

INICIALMENTE FECHADO, por expressa disposição da Lei dos Crimes 

Hediondos, não fazendo o réu jus a benefícios legais.III.I.II – Da Não 

Conversão da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de 

Direitos:102.Inviável, no caso dos autos, a conversão da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, isso porque o réu não preenche os 

requisitos contidos no art. 44, do Código Penal, conforme amplamente 

especificado nesta Sentença.III.I.III – Do Regime de Cumprimento de Pena e 

da Prisão:103.DENEGO ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime 

assemelhado aos hediondos. Ademais, há vedações na legislação 

conforme preceitua o artigo 44, da Lei 11.343/06, pois permaneceu preso 

durante toda a instrução e seria um contrassenso, após a condenação, a 

soltura.104.Portanto, a prisão cautelar ainda se faz necessária para 

garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois diante 

da gravosa situação processual do réu, uma vez colocado em liberdade, 

certamente se evadirá desta Cidade e oportunamente não mais será 

encontrada para a execução da pena, tornando a condenação ilusória, já 

que servirá apenas para aumentar os já elevados números de processos 

que abarrotam as prateleiras dos cartórios criminais numa esperança vã, 

de que um dia o réu venha a ser capturado e a pena aí então será 

executada...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 153287 Nr: 2672-84.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Processo n.º 2672-84.2017.811.0007

Código 153287

5ª Vara
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Vistos etc.

 INTIME-SE a defesa para apresentar comprovante de residência do réu.

 ELABORE-SE cálculo de cumprimento de pena.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 128431 Nr: 4290-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Buriol Ltda, Lourdes Buriol 

Cavalcanti, Wagner Antonio Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo n.º 4290-35.2015.811.0007

Código 128431

5ª Vara

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de AUTO POSTO BURIOL LTDA, 

LOURDES BURIOL CAVALCANTI e WAGNER ANTÔNIO CAVALCANTI, o 

qual aceitou a proposta de suspensão condicional na audiência.

Manifestação Ministerial pugnando pela extinção da punibilidade do réu 

face ao cumprimento das condições impostas, fls. 260.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção da punibilidade 

é medida que se impõe, pois, na audiência acima relatada, foi ofertada ao 

réu a suspensão condicional do processo mediante o cumprimento das 

condições apresentadas.

Após o devido cumprimento das condições, o parquet manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei n. 

9099/95.

Diante de tais alegações, é de rigor declarar extinta a punibilidade do réu 

ante ao cumprimento integral da suspensão condicional do processo.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu AUTO POSTO BURIOL LTDA, LOURDES 

BURIOL CAVALCANTI e WAGNER ANTÔNIO CAVALCANTI, devidamente 

qualificado nos autos, o que faço com arrimo nos termos do artigo 89, §5º, 

da Lei n. 9099/95.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

 P.I.C.

Alta Floresta/MT, 14 de setembro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 4-20.1992.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Vieira dos Santos - 

OAB:4373/RO, Jakson Junior Serafim Caetano - OAB:6956/RO

 Processo n.º 4-20.1992.811.0007

Código: 9428

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando a informação de fls. 543v/544, DETERMINO a remessa do 

feito à Defensoria Pública para cumprimento do despacho de fls. 558, bem 

como para manifestar o que entender de direito, no prazo legal.

Após, conclusos para análise do novo pedido de revogação da prisão, 

bem coo designação de data para realização de sessão do tribunal do júri.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 157243 Nr: 4653-51.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Dias de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Processo n.º 4356-51.2017.811.0007

Código: 157243

 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 09 de 

outubro de 2018, às 15h00min.

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, 24 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

HELIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000522-16.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

HELIO RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, 

do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as 

matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva 

ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar 

contrarrazões ou manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex 

adjetivo civil. Insta salientar que os prazos processuais são contados nos 

termos do art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos 

termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já 

indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no 

artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 06 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002295-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIDNEI RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002295-96.2017.8.11.0007 SIDNEI RIBEIRO CAMPOS e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência do cumprimento do 
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mandado de averbação com a juntada da certidão de casamento averbada 

no ID 15328261. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002493-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

MARLI FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002493-36.2017.8.11.0007 VALTER BARBOSA DOS SANTOS e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência do cumprimento do 

mandado de averbação com a juntada da certidão de casamento averbada 

no ID 15328543. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1979 Nr: 39-04.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 Intimação do Procurador do executada acerca do ofício nº 490/2018 

oriundo do CRI-AF, bem como para efetuar o pagamento dos emolumentos 

no valor de R$ 40,14 (quarenta reais e catorze centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, na conta corrente nº 13.022-2, agência nº 1380-3, Banco 

Bradesco S/A de titularidade de Alta Floresta Cartório do 1º Ofício, inscrito 

no CNPJ 00.831.230/0001-00, devendo encaminhar o comprovante 

diretamente ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta-MT.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 181/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de OUTUBRO de 2018, integrada pelos Meritíssimos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço 

de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão 

Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado 

após o horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no 

início do expediente:

* A Portaria nº 181/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

PROCESSO Nº:7116-43.2015.811.0004(CÓD. 205926)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes à 

matrícula nº 37.787. 1. Com a inicial vieram os documentos anexados à fls. 

04/10. 2. O imóvel da matrícula nº 37.787 com área de 200,00 ha (fls. 04), 

refere-se a uma área de terras, situada no Município e Comarca de Barra 

do Garças/MT, denominada "FAZENDA ALMEIDA", aberta em 18 de maio 

de 1993, originária da transcrição n° 8.295, de propriedade primitiva de Sr. 

GERALDO DO VALE ARAUJO, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO SOARES e 

LANGLEBERTO PINHEIRO SOARES. 3. Depois de solicitados, juntaram-se 

outros documentos aos autos (26/55, 62/66, 73/74 e 80/82), referentes 

aos registros e averbações das matrículas analisadas. 4. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 14 e 16) solicitando documentos. 5. 

Foram intimados à fl. 56/57, os interessados da matrícula, para querendo, 

se manifestarem nos autos. Porém, não houve manifestação. 6. 

Salienta-se que de acordo com a ficha da matrícula em análise, a matrícula 

nº 8.295 (fls. 05/06), deveria ter dado origem a matrícula nº 37.787 (fls. 

04), porém nela não consta averbação venda para matrícula n.º 37.787. 7. 

Além disso, consta que a matrícula nº 8.295 foi transferida para a 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT onde recebeu o nº 3.185 (fl. 06). 8. 

Cumpre destacar que o protocolo nº 82.027 que consta no R01-37.787 

(fl.05), contêm divergências quanto o nome do apresentante, matrícula e 

tipo de negócio comparado ao caderno de protocolo da serventia (fl. 07). 

9. A escritura registrada na matrícula n.º 37.787 não confere(fls. 80/82. 

10. Conforme relato do Oficial Registrador, os documentos presentes no 

arquivo de conhecimento da matrícula em análise, divergem das 

informações da ficha (fl. 02 e 08/10) e as assinaturas, fontes e 

configurações utilizados na ficha da matrícula também divergem da 

utilizada nas matrículas análogas da serventia. 11. Ainda informa o Oficial 

Registrador que a matrícula nº 37.787 encontrava-se recolhida no jurídico 

da serventia devido a existência de dúvidas quanto a autenticidade. 12. 

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. 13. 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. 14. Diante 

de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO. 15. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino o 

bloqueio da matrícula nº 37.787 com área de 200,00 ha. 16. Expeça-se 

Mandado de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças acerca 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. 17.Publique-se presente decisão no DJE. 18. Intimem-se. 

Cumpra-se. 19. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 

18 de setembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243617 Nr: 1793-86.2017.811.0004

 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: Norbelina Oliveira Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Arruda Pereira Oliveira, Regina Pereira 

Caeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462, Paulo Henrique Fanaia Viegas - OAB:MT 16.822

 Vistos.

1. Verifica-se que a preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o 

mérito, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Ainda, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239557 Nr: 15932-77.2016.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

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.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

 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: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/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.: 179475 Nr: 1470-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredio A. Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 SENTENÇA.

Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

73/74, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

3. Após, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250842 Nr: 6843-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS QUEIROZ E VIEIRA DA SILVA LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Henrique Miranda 

Belotti - OAB:237265/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 14 de setembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275369 Nr: 4331-06.2018.811.0004

 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): Marcos Vinicios Mariano Sanches, Maria 

Regina Mariano Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela ASSOCIAÇÃO 

BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA em face de MARCOS 

VINICIOS MARIANO SANCHES e MARIA REGINA MARIANO SANCHES.

2. À fl. 45, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 45, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelo Executado. Ficam as partes responsáveis pelos 

honorários dos seus respectivos advogados.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160452 Nr: 1061-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hildon dos Santos 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do Exequente para que apresente planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 798, I, "b", CPC/2015), observando-se o 

advogado indicado às fls. 145.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99060 Nr: 4066-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do 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.: 286448 Nr: 10878-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendon Alves Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 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.: 285592 Nr: 10419-60.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/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$2,50(dois reais e cinquenta centavos) o quilômetro 

rodado, 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. Solicito ainda que a 

parte autora informe nos autos o local exato do imóvel a ser avaliado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286697 Nr: 11037-05.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - Primo Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dorodda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 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$ 260,000 (duzentos e sessenta 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.: 179191 Nr: 1217-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Moreira Lopes, Milton Moreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88132 Nr: 2072-53.2009.811.0004

 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): Jaime Adolfo, Jaime Adolfo - Me, Rodrigo Tauil 

Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de senteça ajuizado pelo ADALBERTO ALVES 

DE MATOS em face de JAIME ALDOLFO e RODRIGO TAUIL ADOLFO.

2. À fl. 269, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer 

a extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 269, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelos executados. Honorários advocatícios conforme o 

pactuado.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 3396-78.2009.811.0004

 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): Jaime Adolfo, Jaime Adolfo - Me, Rodrigo Tauil 

Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 SENTENÇA.

1. Trata-se de cumprimento de senteça ajuizado pelo ADALBERTO ALVES 

DE MATOS em face de JAIME ALDOLFO e RODRIGO TAUIL ADOLFO.

2. À fl.267, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.
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3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 267, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

6. CUSTAS pelos executados. Honorários advocatícios conforme o 

pactuado.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274884 Nr: 4017-60.2018.811.0004

 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: S. Gomes & M. Reis Ltda, Savio Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Moraes Amorim - 

OAB:E-19676/ MT, PABLO CARVALHO DE FREITAS - OAB:17.934/GO

 15.Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título 

executivo judicial a obrigação de pagar contraída por CASCALHEIRA 

CANADÁ LTDA – ME em benefício de S. GOMES & M. REIS, no valor de R$ 

R$4.776,33,00 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e três 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do 

vencimento (06/01/2016) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir 

da citação, com fundamento no art.701, §2º, do CPC.16.Por consequência, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do art. 

701, §8º, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto 

no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.17.Em 

consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO o requerido 

CASCALHEIRA CANADÁ LTDA – ME no pagamento de honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC.18.Transitada em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275889 Nr: 4671-47.2018.811.0004

 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: Rubinaldo Maia Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Naves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

1. Verifica-se que a parte autora foi intimada para proceder com a emenda 

à inicial, no que tange a juntada de documentos necessários à propositura 

da ação e ao recolhimento das custas processuais, contudo, a mesma 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme se vê 

às fls.13.

2. Frente ao exposto, não tendo a parte cumprido com o comando judicial, 

INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV cc art. 102, 

parágrafo único, ambos do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC.

3. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

4. 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.: 253256 Nr: 8531-90.2017.811.0004

 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: Manoel Messias Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudimar A. de Jesus - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 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.: 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

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que a certidão de fl. 

443 se refere a outra ato processual, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora/exequente a se manifestar sobre a impugnação à 

execução apresentada às fls. 433/442, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264916 Nr: 16119-51.2017.811.0004

 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: Industria de Produtos Cerâmicos FAAT Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e comércio de produtos 

Cerâmicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, PATRÍCIA CARMO MARTINS - OAB:16844/MT, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:16844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11483-B/MT

 Vistos.

1. Considerando a certidão de fl. 108, DECRETO A REVELIA do requerido 

ARGITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CERÂMICOS LTDA, com 

fulcro no art. 344, CPC/2015, uma vez que suprida sua citação diante do 

comparecimento espontâneo à fl. 90, deixou de apresentar contestação 

no prazo legal.

 2. Considerando não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Dessa forma, INTIME-SE o requerente para que se manifeste acerca 

das provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, conclusos, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155561 Nr: 7547-19.2011.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliziomar Jesus Plácido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Geovani Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 Vistos.

1. Considerando as certidões de fls. 107 e 108, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessária, nos termos do 

já disposto à fl. 105.

 2. DESAPENSEM-SE estes autos do feito de cód. 157122.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199163 Nr: 3213-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto do Sertão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Bandeira Pereira - 

OAB:CE-16.734, José Sérgio Dantas Lopes - OAB:10.534 OAB-CE

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248741 Nr: 5368-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Cesar Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Verifica-se dos autos que, embora devidamente citado para prestar 

contas, ou apresentar contestação (fl. 53), quedou-se o réu inerte (fl. 55). 

Desta feita, nos termos do disposto no art. 344, DECRETO A REVELIA do 

requerido SÉRGIO ALVES SOUZA.

2. Ademais, considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

 3. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo apto para ser julgado, nos termos do 

disposto no art. 355, I, do CPC.

 4. Intime-se a parte autora do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual.

 5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230852 Nr: 9660-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. NASCIMENTO DE SOUSA ME, Vanilson 

Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 89, conforme requerido.

2. MANTENHO a restrição via RENAJUD do veículo de fls. 83, tão somente 

para transferência e SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste 

e promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286448 Nr: 10878-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendon Alves Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99330 Nr: 4335-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Taveira Lopes, Edilberto Taveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 VISTOS.

1. Conforme ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a indicação de bens 

passíveis de penhora pelo Executado: "trata-se de dever – e não mero 

ônus – o da indicação dos bens a penhorar e o da prestação das meras 

informações necessárias à sua realização. Mesmo que o executado 

entenda que só tem bens impenhoráveis, deverá informar ao juiz, mediante 

a ressalva da impenhorabilidade que os afeta." (THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de 

Conhecimento e Procedimento Comum. V 3. edição 47ª. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 246/247).

2. Diante disso, tendo restado infrutífera a tentativa de bloqueio de valores 

nas contas bancárias do Demandado (fls. 93/95), INTIME-SE o Executado 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíves de penhora 

ou comprove a inexistência de bens, sob pena de aplicação de multa nos 
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termos do art. 774, do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227590 Nr: 7426-15.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 VISTOS.

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.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.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69896 Nr: 3328-02.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Hermes Vacaro, Dileta Bortolin Vacaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daes Sad Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj 

Abdallah Iah Awwad, Kifaya Abdallah Osman Mohamad, Rugaia 

Abdelmagid Ali Zaben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B, Neli Lino Saibo - OAB:SC 3326

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

OAB:MT 5.752

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 191, DECRETO a revelia dos Requeridos 

RUGAIA ABDELMAGID ALI ZABEN e KIFAYA ABDALLAH OSMAN 

MOHAMAD e, por conseguinte, NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca como Curador Especial, para apresentar defesa no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 556-76.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora acerca do integral cumprimento das 

determinações do item "1" de fls. 245.

2. No que concerne ao pedido de fls. 249, cabe salientar que HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR ensina que a indicação de bens passíveis de penhora 

pelo Executado: "trata-se de dever – e não mero ônus – o da indicação 

dos bens a penhorar e o da prestação das meras informações 

necessárias à sua realização. Mesmo que o executado entenda que só 

tem bens impenhoráveis, deverá informar ao juiz, mediante a ressalva da 

impenhorabilidade que os afeta." (THEODORO JUNIOR, Humberto. Teoria 

Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e 

Procedimento Comum. V 3. edição 47ª. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

246/247).

2. Diante disso, tendo restado infrutífera a tentativa de bloqueio de valores 

nas contas bancárias do Demandado (fls. 222/223), INTIME-SE o 

Executado para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíves 

de penhora ou comprove a inexistência de bens, sob pena de aplicação 

de multa nos termos do art. 774, do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3442-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Omar de Oliveira Júnior, Omar Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 VISTOS.

 1. DEFIRO conforme requerido (fl. 260-261).

2. Sendo assim, DETERMINO a intimação dos executados, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, tragam aos autos comprovante referente à 

eventual venda do veículo descrito à fl. 234/235.

3. Após, decorrido prazo da aludida manifestação, INTIME-SE o exequente 

para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

cabível para o prosseguimento da execução.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237287 Nr: 14306-23.2016.811.0004

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauralice Bilego, Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria David Barros 

- OAB:MT 20.213

 SENTENÇA

1. Vieram aos autos manifestação do Ministério Público noticiando o óbito 

da substituída, Srª. Alice Fernandes Lima e, por consequência, 

requerendo a extinção do feito à fl.160.

2. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, IX, do CPC.

3. Sem condenação em custas processuais e honorários de advogado.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

5. 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.: 279477 Nr: 6879-04.2018.811.0004

 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: Tais Regina de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

1. Trata-se de Ação Preparatória com pedido de liminar movida pelas 

partes acima qualificadas.

2. À fl. 36 foi facultada a emenda a inicial e, na sequência, a autora 

manifestou-se informando o transcurso de 06 (seis) meses do início das 
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aulas e, por esta razão, requereu a extinção do feito por perda do objeto.

3. Desta forma, diante da perda do objeto da ação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, 

do CPC.

4. Sem custas e honorários, visto que sequer foi formada a relação 

processual.

5. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227588 Nr: 7424-45.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que houve depósito 

judicial pela requerida às fls. 93/95, impulsiono o feito para que a parte 

autora se manifeste, requerendo o que entender de direito e, se entender 

também cabível, apresente os dados bancários e CPF - Cadastro de 

Pessoa Física do beneficiário de eventual alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285351 Nr: 10304-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Peres Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Monteiro da Silva Curi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283958 Nr: 9440-98.2018.811.0004

 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: Magnólia Albuquerque Peres Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilmar Pereira Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Fran 

Karlos de Oliveira , para que devolva os autos acima epigrafados em até 

24 horas, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227183 Nr: 7146-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio da Costa Bilego, Alice Fernandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauralice Bilego, Érika Bilego Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Vieram aos autos manifestação do Ministério Público noticiando o óbito 

da requerida, Srª. Alice Fernandes Lima e, por consequência, requerendo 

a extinção do feito à fl.208.

2. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, IX, do CPC.

3. Sem condenação em custas processuais e honorários de advogado.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

5. 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.: 226348 Nr: 6685-72.2016.811.0004

 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: Gonorvan Teixeira Locatelli, Mirtes Ivete Pilger Locatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcontinental Empreendimentos Imobiliários 

e Administração de Créditos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação des fls.78/80, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC/2015. Ressalta-se que a parcela deverá ser depositada em juízo 

até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 DE 

DEZEMBRO DE 2018, às 12h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. 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.

5. 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.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250945 Nr: 6932-19.2017.811.0004

 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 Irailde de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD, 

visando localizar novos endereços da parte demandada.

2. Diante disso, considerando que a parte autora foi devidamente intimada 

via DJE para proceder com o regular processamento do feito e a fim de 

evitar arguição de nulidade, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora 

PESSOALMENTE, POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - 
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AR/MP para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a citação do 

requerido no endereço anexo, sob pena de extinção.

 3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269610 Nr: 744-73.2018.811.0004

 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): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fls. 78/79, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUSPENDO a 

presente ação até o término do prazo estipulado, nos termos do art. 313, II, 

do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178984 Nr: 1017-91.2014.811.0004

 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): Thiago Ferreira Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2.Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte, 

fls.113/115.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.CUSTAS pelo autor.

 7.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258365 Nr: 11745-89.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerida, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 65.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239089 Nr: 15556-91.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias de Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto - 

OAB:11399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para comparecer na 

Secretaria no prazo de 05 dias, para retirar o mandado de imissão na 

posse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193137 Nr: 12467-31.2014.811.0004

 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: Laura Ávila Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Faculdades Cathedral 

de Ensino Superior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18.603-B, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 

9.923-B, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A, SERGIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT14.258-A

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LAURA ÁVILA 

VASCONCELOS em face de BANCO DO BRASIL e FACULDADES 

CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR.

2. Às fls. 312/317 o feito foi sentenciado, transitando em julgado à fl.359.

 3. À fl. 366, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, requer 

a extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme informação de fl. 366, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

6. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

7. SEM CUSTAS, Tendo em vista ser a Requerente beneficiária da Justiça 

Gratuita, cabe ressaltar que tal condição não exclui sua responsabilidade 

frente as despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência, devendo no entanto tais verbas ficarem sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante 05 anos contados a partir do 

trânsito em julgado dessa decisão, conforme disposto no art. 98, §3º, 

CPC/15, podendo ser executada apenas se verificada que a situação de 

hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade deixou de existir. 

Ficam as partes responsáveis pelos honorários dos seus respectivos 

advogados.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277543 Nr: 5777-44.2018.811.0004

 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: Jefferson Duque Albino, Espólio de VIDALINA ALVES 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Levino Pereira do Nascimento, 

Laides Pereira do Nascimento, FELIX ALVES PEREIRA, João Alves Pereira, 

Nair Pereira dos Santos, Manoel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 
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136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

1. Verifica-se que a parte autora foi intimada para proceder com a emenda 

à inicial, no que tange ao recolhimento das custas processuais, contudo, a 

mesma deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

se vê às fls.29 e 32.

2. Frente ao exposto, não tendo a parte efetuado o recolhimento 

tempestivo das custas processuais, INDEFIRO a petição inicial, com 

fundamento no art. 102, parágrafo único do CPC e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I, CPC.

3. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

4. 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.: 253985 Nr: 8942-36.2017.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema Auxiliadora Senhorano Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.10.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015.11.Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito à fl. 04 a terceiros que indicar.12.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a requerida no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. 13.Após o 

trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284022 Nr: 9479-95.2018.811.0004

 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): Jean Felipe de Souza Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 21).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276303 Nr: 4955-55.2018.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA NILZA MAUERVERCK SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelas partes 

supramencionadas.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 32).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227588 Nr: 7424-45.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 VISTOS.

1.INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.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.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243446 Nr: 1691-64.2017.811.0004

 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): Glebe Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DECRETO a revelia do requerido, uma vez que embora citado 

pessoalmente não apresentou contestação (fl. 98). Por conseguinte, DOU 
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O FEITO POR SANEADO.

2. Uma vez tendo sido o réu revel e, ainda, já existindo provas suficientes 

nos autos, verifico que o feito não carece de instrução probatória, 

estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93607 Nr: 7392-84.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257893 Nr: 11380-35.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, João 

Marcelo Passaglia Ribeiro, Evandro Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 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.: 227590 Nr: 7426-15.2016.811.0004

 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: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que houve depósito 

judicial pela requerida às fls. 67/69, impulsiono o feito para que a parte 

autora se manifeste, requerendo o que entender de direito e, se entender 

também cabível, apresente os dados bancários e CPF - Cadastro de 

Pessoa Física do beneficiário de eventual alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287106 Nr: 11296-97.2018.811.0004

 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: Cristiano Ruwedi Dupredzamo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da 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.

2. 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.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203554 Nr: 5803-47.2015.811.0004

 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: Cironil Martins de Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cc Indenização por Danos 

Morais e Materiais movida pelas partes supramencionadas.

2.Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte, 

conforme se vê às fls.74, 79 e 80/86.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, verbas 

estas que ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade durante 05 

anos (artigo 98, §3º, do CPC), já que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios.

7.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281794 Nr: 8180-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Valiati da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradescard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do impulsionamento de fl. 36, REDESIGNO audiência de 

Conciliação para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h15min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO). Intimem-se as partes.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

 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: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do impulsionamento de fl. 36, REDESIGNO audiência de 

Conciliação para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO). Intimem-se as partes.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

 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: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Diante do impulsionamento de fl. 40, REDESIGNO audiência de 

Conciliação para o DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO). Intimem-se as partes.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 7963-11.2016.811.0004

 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: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação da parte autora para se manifestar nos autos 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287105 Nr: 11295-15.2018.811.0004

 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: Diego Estênio Henrique de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da 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.

2. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 1885-11.2010.811.0004

 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: Nelli Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

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.: 61688 Nr: 4937-54.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Jacomini - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Barra do Garças, 14 de setembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210285 Nr: 9719-89.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON DE CASTRO, 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$ 439,44 (Quatrocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Deverá pagar ainda o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 45 de 630



Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roberto Araújo Sousa, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65389 Nr: 10430-12.2006.811.0004

 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 ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ DE DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

10430-12.2006.811.0004, Protocolo 65389, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 16-10.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Souza - 

OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

16-10.1973.811.0004, Protocolo 57721, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57724 Nr: 11-85.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:4.737-MT, José de Barros Souza - OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

11-85.1973.811.0004, Protocolo 57724, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 20-47.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE BARROS SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

20-47.1973.811.0004, Protocolo 57728, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57726 Nr: 18-77.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Souza - 

OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

18-77.1973.811.0004, Protocolo 57726, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57705 Nr: 14-40.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Souza - 

OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

14-40.1973.811.0004, Protocolo 57705, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57711 Nr: 9-18.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Jose Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737, 

José de Barros Souza - OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 9-18.1973.811.0004, 

Protocolo 57711, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57722 Nr: 17-92.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Souza - 

OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

17-92.1973.811.0004, Protocolo 57722, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 19-62.1973.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Souza - 

OAB:2090 OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID MOTA 

GUERRA JACARANDA, para devolução dos autos nº 

19-62.1973.811.0004, Protocolo 57727, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210166 Nr: 9655-79.2015.811.0004

 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: VMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 9655-79.2015.811.0004, Protocolo 

210166, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217175 Nr: 1130-74.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joire C. de Oliveira - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:17.555-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 1130-74.2016.811.0004, 

Protocolo 217175, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 88-45.1983.811.0004

 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: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 88-45.1983.811.0004, 

Protocolo 118322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204138 Nr: 6166-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joire C. de Oliveira - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 6166-34.2015.811.0004, 

Protocolo 204138, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118320 Nr: 87-60.1983.811.0004

 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: Esmeralda Ribeiro Vilela, Vera Lúcia Ribeiro Vilela, Vera 

Marina Vilela de Souza, Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonifácio Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 87-60.1983.811.0004, 

Protocolo 118320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104168 Nr: 9170-55.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moraes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MORAES DE SOUSA, Cpf: 

39564150191, 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$ 439,44 (Quatrocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 5, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Deverá pagar ainda o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roberto Araújo Sousa, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219796 Nr: 2697-43.2016.811.0004

 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: Wemerson Alves de Matos

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Tendo em vista o Mutirão de Conciliação das Ações de Cobrança 

Securitária – DPVAT, INTIMEM-SE as partes para comparecerem em 

audiência de conciliação DESIGNADA PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 08h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 4152 Nr: 1725-06.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DE ÓLEO DIESEL VILA 

RICA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a nota de devolução nº 1968, 

expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o executado, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste/cumpra referida nota de devolução.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 5555-28.2008.811.0004

 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, Poliana 

Assunção Ferreira, Daniel Marcelo Alves Casella, Mirele Christino de 

Castro Santos, Daiane Cristina de Oliveira Rohden Nogueira, Pollyana 

Soares Matos, Djessica Isadora Sousa da Silva, Tayná Maria de Sousa 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marcelo Alves Casella - 

OAB:13618 B, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Poliana 

Assunção Ferreira - OAB:10916-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685-SP, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363

 19.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 505 e DETERMINO o 

desentranhamento da petição de fls. 450/458 e documento de fls. 465/472, 

os quais deverão ser acompanhados com cópia da decisão de fls. 63/72 e 

da sentença de fls. 329/345 para fins de distribuição e processamento do 

cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, nos moldes do art. 

536 e ss, do CPC/2015.20.Feita a distribuição e realizadas as anotações 

necessárias, voltem-me conclusos para despacho inicial.21.Ainda, DEFIRO 

o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.22.PROCEDA-SE à 

indisponibilização de valores em contas e aplicações que porventura 

existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de acordo 

com o cálculo apresentado às fls. 507.23.Juntada a resposta do Banco 

Central, DETERMINO as seguintes providências:-cumprida integralmente ou 

parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, 

CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a eventual 

manifestação dos executados, também em 05 (cinco) dias.-não havendo 

constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.24.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211234 Nr: 10216-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

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. DEFIRO também a consulta, via sistema RENAJUD, a fim de localizar 

bens móveis passíveis de penhora.

5. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

 6. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205304 Nr: 6764-85.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E NEGOCIOS 

LTDA - ME, Marli Salete Parizotto, Almir Oliveira Vitória, Idelma Nazaria da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209785 Nr: 9442-73.2015.811.0004

 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: Celina Ferreira Barbosa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Neffe Queiroz Arantes 

- OAB:15686/MS, Frederico Queiroz Arantes - OAB:15002/ms

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por CELINA FERREIRA BARBOSA 

FREITAS em face de JOAO LUIZ MOREIRA, fundada em uma cártula de 

cheque nº 005631.

 2. Citado por edital, o requerido não apresentou contestação, motivo pelo 

qual lhe foi nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral, fls. 49.

 3. Após, os autos vieram-me conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. 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/2015.

6. Dessume-se dos autos que a petição inicial foi instruída com prova 

escrita do débito, qual seja, a cédula de cheque prescrita lançada às fls. 

53, bem como que não foi oposta nenhuma exceção capaz de suplantar a 

pretensão da parte autora.

 DISPOSITIVO:

7. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do requerente e, com fulcro no art. 702, §8º, 

CPC/2015, DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito em título executivo 

judicial a obrigação de JOÃO LUIZ MOREIRA quanto ao pagamento da 

quantia de R$ 58.611,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e onze reais), 

representada pela cédula de crédito bancário de fls.53, devendo incidir 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC somente a 

partir de 31/08/2015, uma vez que ação já foi proposta com o débito 

atualizado até a aludida data.

8. CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, nos termos do 

art. 702, §8º, CPC/2015, devendo o feito prosseguir na forma prevista noS 

arts. 523 a 527 – cumprimento definitivo da sentença que reconhece a 
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exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa).

9. CONDENO o réu no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC.

10. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160405 Nr: 1005-48.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. F. dos Santos Feitosa e Cia Ltda Me, Flávia 

Fernandes dos Santos Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Mariana Franco de Campos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CARVALHO 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 1005-48.2012.811.0004, 

Protocolo 160405, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 3663-35.2018.811.0004

 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): Rener Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265625 Nr: 16569-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geison Vicente da Conceição, Maria dos 

Santos Braz Rezende, Jadiel Vicente da Conceição, G. V. da Conceição e 

Conceição Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

p r e p a r a ç ã o  d o  f e i t o  p a r a  s a n e a m e n t o ,  I N T I M E - S E 

Requerente/EMBARGADA para no prazo de 15 (quinze) dias fazer aportar 

nos autos as vias originais das Cédulas de Crédito Bancário, bem como o 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de extinção do feito.

 2. Após, INTIME-SE o Réu/Embargante, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para manifestação sobre eventual excesso de execução, apresentando o 

cálculo que entende correto, sob pena de preclusão.

3. Após, conclusos para saneamento.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276325 Nr: 4970-24.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grannus Agrobusiness Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pilla Filho - 

OAB:33722/g0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça visando o cumprimento da carta precatória servindo 

como mandado de avaliação, acessando o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (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, sendo que outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 2,50(dois reais e cinquenta 

centavos)vezes o km rodado,por se tratar de zona rural, devendo ser 

considerado ida e volta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285313 Nr: 10284-48.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coteminas - Companhia de Tecidos Norte de Minas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Santos Alves Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Rubens Salema de 

Almeida Campos - OAB:OAB-MG 73.200, Zenon de Carvalho - 

OAB:OAB-MG 10.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça visando o cumprimento da carta precatória servindo 

como mandado de avaliação, acessando o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (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, sendo que outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 2,50(dois reais e cinquenta 

centavos)vezes o km rodado,por se tratar de zona rural, devendo ser 

considerado ida e volta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285515 Nr: 10383-18.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de citação, no 

valor total de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276587 Nr: 5150-40.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primacre - Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do 

Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, Roseli Maria de Oliveira 

Rosseto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10271/ MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

93, informando que o valor da diligência é de R$ 475,00 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimação do exequente, via 

DJE, para efetuar a complementação da diligência no valor de R$ 150,00 

(cento e cimquenta reais)para cumprimento da carta precatória servindo 

como mandado de citação, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285844 Nr: 10556-42.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Geraldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de citação, no 

valor total de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283307 Nr: 9088-43.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria de Carvalho Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Jesus Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria de Carvalho Azevedo 

- OAB:9359-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de citação e 

demais atos, no valor total de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo 

acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269061 Nr: 351-51.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo máximo de 05 ( cinco) dias, juntar aos autos o boleto bancario 

que deu origem ao recibo de pagamento da diligencia do oficial de justiça, 

constante de folhas 43VERSUS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282281 Nr: 8456-17.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): American House Assessoria Imobiliária S/C 

Ltda - 32.362.246/0001-08, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - OAB:3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento da carta precatória servindo como mandado de citação, no 

valor total de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo acessar o site do 

tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269180 Nr: 438-07.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITA PEREIRA DA SILVA, CELITA PEREIRA 

DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) Samir Mahmud 

Castro Wadi, para devolução dos autos nº 438-07.2018.811.0004, 

Protocolo 269180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97228 Nr: 2211-68.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Maris Pereira Contini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

2211-68.2010.811.0004, Protocolo 97228, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164753 Nr: 6597-73.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguiar Comércio de Tecidos Ltda, Tânia Maria 

do Nascimento, Olay Batista Aguiar, Rafael Aguiar Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Augusto Fernandes 

Teles - OAB:20173/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HÉBER AUGUSTO 

FERNANDES TELES, para devolução dos autos nº 

6597-73.2012.811.0004, Protocolo 164753, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 997-86.2003.811.0004

 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, Município 

de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diari dos Reis Paulino Feitosa, Raimundo 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO LIMA, para devolução dos autos nº 997-86.2003.811.0004, 

Protocolo 35628, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86715 Nr: 677-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vindia Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 677-26.2009.811.0004, Protocolo 

86715, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154994 Nr: 6728-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Paula Siqueira, Margarida Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Cláudia de Castro, Carlos Alberto Pinto 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Mendonça Marques - 

OAB:MT 1.460-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Em cumprimento ao artigo 1.210, § 2º da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, 

comprove nos autos a devida distribuição da carta precatória expedida à 

Comarca de Aragarças/MT, informando a este Juízo e o número e Vara 

para onde foi distribuída.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206390 Nr: 7384-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido lançado às fls. 65 pela parte executada.

2. Por consequência, DESIGNO audiência de conciliação PARA O DIA 29 

DE OUTUBRO DE 2018, segunda-feira, às 10h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO) a ser realizada no Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na sede desta Comarca.

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 dos litigantes 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, 

venham-me conclusos.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179480 Nr: 1475-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdM&CL, CMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em análise aos autos, verifica-se que a parte autora requer à fl. 97 a 

suspensão da presente Ação pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no 

art. 921, § 1º do CPC/2015.

2. Assim, SUSPENDO a presente Ação de Execução, pelo prazo de 01 

(um) ano, a fim de possibilitar eventual busca por bens do executado a fim 

de satisfazer a obrigação.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263155 Nr: 14970-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Auto-Center Ltda, Bernadete Costa 

Miranda, Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 

71 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 e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181995 Nr: 3790-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Almeida David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. À fl. 115 o patrono constituído pela parte executada, informa o 

falecimento de Antônio José de Almeida David, ora réu da presente 

demanda. Ademais, pugna pela abertura de prazo para habilitação dos 

interessados nos presentes autos.

 3. Certidão de óbito acostado à fl. 116.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante do falecimento do réu, com fulcro no art.110 c/c art. 313, I, do 

CPC/2015, DEFIRO pedido de fl. 115 e, por conseguinte, SUSPENDO a 

presente Execução, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

habilitação dos interessados nos presentes autos.

 6. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o patrono constituído pela 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

7. Após, voltem-me conclusos.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67700 Nr: 1228-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elifas Barbosa Ribeiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 1228-74.2007.811.0004, Protocolo 

67700, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195037 Nr: 551-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva D. da Silva - ME, André Ramalho da 

Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ao considerar o pedido da parte autora emanado às fls. 75/76, 

DETERMINO a citação editalícia da executada Marinalva D. da Silva -ME 

elencada na inicial (fls. 04), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, 

do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado e permanecendo inerte, NOMEIO desde 

já a Defensoria Pública para apresentar defesa, no termos do art. 72, II, do 

CPC/2015.

3. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, trazendo aos autos planilha de cálculo atualizada do seu crédito, sob 

pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito, nos termo do art. 

485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253996 Nr: 9204-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRO, Recapagem 

de Pneus CDB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a certidão negativa do Oficial 

de Justiça de fl. 80 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 e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, Lucineide Maria de Almeida 

Albuquerque - OAB:72973/SP, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

 1. Às folhas 293/295 foi proferido despacho saneado, tendo sido fixado o 

prazo de 05 dias para depósito de rol de testemunha à serem intimadas 

por mandado ou 10 dias antes da realização da audiência, ocasião e que 

as partes deveriam apresentar as testemunhas independentemente de 

intimação.

 2. Visualizo que o Requerido, VIAÇÃO XAVANTE optou por apresentar rol 

no decuplo antecedente ao ato, se obrigando a fazer comparecer suas 

testemunhas independentemente de expedição de intimação do juízo.

 3. Ocorre que, na data aprazada a referida parte não fez comparecer a 

testemunha ADONIAS, ocasião em que pugnou pela designação de nova 

data para sua inquirição, sob o argumento de que este trabalho como 

caminhoneiro, na data estava em viagem.

 4. Em que pese à argumentação da Ré, constata-se que a justificativa 

acerca da impossibilidade de comparecimento da testemunha veio 

desacompanhada de prova do alegado.

 5. Diante disso, a inércia na realização da ausência da intimação da 

testemunha ou prova da impossibilidade de comparecimento importa 

desistência da inquirição da testemunha.

 6. Por conseguinte, aplico o disposto no §3º, art.455, CPC, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de folhas 451.

7. Nessa esteira, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, 

determinando sejam as partes intimadas para que no prazo legal, 

sucessivo, apresentem memoriais escritos.

 8. Após, conclusos para prolação de sentença.

 9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2499 Nr: 1127-23.1996.811.0004

 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 Avedis Sarian, Maria Kusurian Sarian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidina Pereira Fernandes, Nivaldo Peres de 

Farias, Vilmar de Morais, Fertilizantes Nacional Ltda, Francisco Chagas 

Cavalcante, Fernando de Sousa Fernandes, Mário Jorge Bucater, José 

Rodrigues da Silva, Manoel Dias das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Bernardi Altounian - 

OAB:13346/MS, Raimundo Girelli - OAB:1450/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO 

- OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Onofre 

Roncato - OAB:2147

 12.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, ante a inadequação da via para 

discutir os requerimentos aportados às fls. 712.13.Por fim, cumpra-se na 

íntegra a decisão de fls. 705/711.14.Ciência às partes, à Defensoria e ao 

Ministério Público.15.Intime-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272989 Nr: 2938-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RODRIGUES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 2938-46.2018.811.0004, 

Protocolo 272989, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262089 Nr: 14297-27.2017.811.0004

 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: Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves de Menezes, Marisa Fátima 

Masteguim de Menezes, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030
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 Vistos.

1. Sobre a resposta à reconvenção apresentada às folhas 114/116, diga 

ao Reconvinte, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, conclusos para saneamento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165430 Nr: 7487-12.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, Antônio Pereira 

de Freitas Neto, Alzira Guilhermina de Freitas

 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:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 184 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos 

autos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203202 Nr: 5614-69.2015.811.0004

 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: Venite Maria Facco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ferreira de Moura, Leidinalva Corrêa de 

Oliveira, Pedro Pereira da Cruz, Ronibel Queiroz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antônio Carlos Mecena 

de Oliveira. - OAB:, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:16.653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas via Bacen 

Jud, no intuito de obter o endereço atualizado da parte requerida e, em 

cumprimento a decisão de fl. 97, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

de forma específica acerca do endereço que entende correto para fins de 

citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requerer os atos necessários ao 

deslinde do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176943 Nr: 11057-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Deuzina José 

da Costa, Ronaldo de Miranda Filho, OSMAR JOSÉ DE CARVALHO, Heloisa 

Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação de Usucapião movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Considerando que a parte requerida tem interesse na audiência de 

conciliação, conforme consta às fls. 93/94 e com fulcro no art. 139, V, do 

CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), INTIMEM-SE as partes por meio de seus advogados.

 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.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152670 Nr: 12787-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

12787-86.2011.811.0004, Protocolo 152670, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92479 Nr: 6315-40.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 6315-40.2009.811.0004, 

Protocolo 92479, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188921 Nr: 9416-12.2014.811.0004

 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: Ana Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira, OLINDA DE SOUZA TEIXEIRA, 

AURIMAR CARLOS TEIXEIRA, ESLI TEIXEIRA, WAGNER TEIXEIRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os requeridos foram citados via edital (fl. 84) e 

permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, 

na qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, voltem-me conclusos para fins 

do art. 357, do CPC/2015.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 1561-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DAMACENO DOS 

SANTOS - OAB:16744-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 
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MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

1561-50.2012.811.0004, Protocolo 160842, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 6759-68.2012.811.0004

 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: Edrone José de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Ferreira de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WMARLEY LOPES 

FRANCO, para devolução dos autos nº 6759-68.2012.811.0004, Protocolo 

164868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285199 Nr: 10219-53.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciga Comércio e Serviços Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON GALVÃO ARAÚJO - 

OAB:125.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no valor total de R$ 36,00 (trinta e 

seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237102 Nr: 14214-45.2016.811.0004

 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: Florielton Teixeira Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Brito Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, não havendo preliminares para serem analisadas nem 

nulidades para sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.8.De outra banda, 

embora a presente ação tenha natureza petitória, o réu em sua defesa 

alega a existência de usucapião, termos em que se faz necessário haver 

dilação probatória no intuito de oportunizar que partes provem o alegado, 

nos termos do artigo 373, CPC/2015.9.Posto isto, DEFIRO a produção de 

prova oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL DA RÉ e OITIVA DE 

TESTEMUNHAS (fls.66verso). 10.Deste modo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2018, às 

13h:00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) devendo as partes 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão (art.357, §4º, CPC). 11.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), 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).12.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).13.INTIMEM-SE a Ré pessoalmente para comparecer na 

audiência designada, sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, 

CPC.14.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178419 Nr: 344-98.2014.811.0004

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Facco Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:SP 31.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269856 Nr: 917-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração interposto pelo 

executado às fls. 76/79 são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, querendo, apresente contrarrazões aos embargos interpostos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150369 Nr: 10085-07.2010.811.0004

 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 José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Marizete Batista 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - OAB:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos verifico que a Ré MARIZETE BATISTA ROSA foi 

EXCLUÍDA do polo passivo da ação, fls. 158 e verso e, portanto, sem 

efeito à citação edilícia de folhas, folhas 123.

 2. Visualiza-se também que o feito foi chamado a ordem e determinada a 

INCLUSÃO da Ré MARIZETE BATISTA ROSA, conforme se vê pela 

decisão de folhas 192.

 3. Vislumbre-se que as tentativas de citação pessoal restou infrutífera, 

inclusive nos endereços obtidos por meio eletrônico.

 4. Posto isto, DETERMINO seja a procedia a citação editalícia da requerida 

MARIZETE BATISTA ROSA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, 

do CPC/2015.

5. Transcorrido o prazo assinalado sem apresentação de resposta, 

abra-se vista à Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curador à 

lide.

 6. Após, conclusos para saneamento;

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 101385 Nr: 6388-75.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adelina Cesário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Cartório do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 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. Caso reste infrutífera a diligência acima exposta, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome da parte executada, nos bancos de dados de proteção 

ao crédito, SPC e Serasa, com base no art.782, §3º, do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188173 Nr: 8813-36.2014.811.0004

 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 Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido da exequente e DETERMINO seja procedida consulta 

junto ao sistema BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

executado Julio Cesar Elias.

 2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) 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.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171635 Nr: 4389-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): Elias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211334 Nr: 10287-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

1. Considerando que certidão de fl. 105 e a ordem elencada no art. 835 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido da parte exequente e determino que seja 

realizada 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, 

conforme cálculo apresentado à fl. 111.

 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 15624-41.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169161 Nr: 1157-62.2013.811.0004
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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: Francisco Tinan Neto, Laurenice Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 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: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 12.Diante do exposto, uma vez demonstrados os requisitos legalmente 

exigidos para a usucapião ordinária JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais e, por conseguinte, com fundamento nos arts. 1.242 e 1.243, 

ambos do Código Civil, DECLARO em favor dos Requerentes, a 

AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL pelo INSTITUTO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

dos lotes de terreno urbano números 24 e 25, da Quadra 352, n. 1.739, da 

Rua Brilhante Bairro, Jardim Nova Barra nesta comarca, cuja área está 

abrangida pela matrícula de nº. 01-1489, registrada no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca. 13.Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.14.CONDENO o requerido no pagamento das Custas 

processuais. Sem condenação em honorários. 15.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente mandado para registro do domínio em favor dos 

Requerentes junto ao CRI local, satisfeitas as obrigações 

fiscais.16.Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243428 Nr: 1679-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Batista da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirani Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. ACOLHO a cota ministerial de fls. 48/49.

2. REMETAM-SE os autos a equipe multidisciplinar forense no intuito de 

esclarecer os pontos fixados às fls. 37v.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271370 Nr: 1872-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o embargante, via DJE, para 

que no prazo de 15 dias, querendo, se manifeste acerca da impugnação 

apresentada pelo embargado às fls. 47/50.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245061 Nr: 2822-74.2017.811.0004

 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: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina Fernades Corrêa, Barra Diesel 

Peças Para Veículos Ltda, L.H AMARAL COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Duarte dos Santos - 

OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SANTIAGO FREITAS 

DINIZ - OAB:16.066/MT, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 7. Isso posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.8.Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da 

Lei 12.016/2009.9.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.10.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225288 Nr: 6071-67.2016.811.0004

 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: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): San Carlo Agropecuária Ltda - ME, Daniela 

Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale Delle Carpinete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração interposto pelo 

requerente é tempestivo, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar os requeridos, via DJE, para que no prazo de 5 dias, 

querendo, apresente contrarrazões aos embargos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271305 Nr: 1826-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 57/106 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258577 Nr: 11869-72.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Impulsino os presentes autos para imtimação da parte requerida via DJE 

da decisão proferida de fls. 81 abaixo transcrita:

VISTOS.1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEAD.2. Considerando a desnecessidade de produção de outras 

provas, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.3. PROCEDA-SE com as 

anotações juntos ao Sistema Apolo, na forma requerida em fls.61v, para 

fins de intimações e publicaçõe.4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 277802 Nr: 5942-91.2018.811.0004

 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: American Hotel Ltda - ME, Margarida Maria Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Jokey Clube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 14.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 21 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).15.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/2015.16.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. 17.DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais, conforme requerido à fl. 128, em 05 (cinco) parcelas iguais, 

devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, com fundamento no art. 

98, §6º do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora o cumprimento da 

obrigação.18.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177933 Nr: 12209-55.2013.811.0004

 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: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Hyundai, Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Hyundai Caoa do Brasil Ltda, Hyundai Motor Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Sabatello Cozze - 

OAB:SP 252.802

 16. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, quanto aos 

embargos de declaração, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

acolho-os por serem tempestivos, no entanto, nego-lhes provimento, por 

não incidir nenhuma das hipóteses do supramencionado artigo. No mérito, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida pela parte autora, em razão 

da decadência ocorrida no presente caso e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com arrimo nos arts. 487, II, do 

CPC/2015, e 26, II, da Lei 8.078/90. 17.CONDENO o autor no pagamento 

das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

da causa, estes devidos apenas ao patrono da requerida HYUNDAI CAOA 

DO BRASIL LTDA., umas vez que esta foi a única parte do polo passivo a 

se manifestar na presente ação. 18.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262491 Nr: 14556-22.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 1. Vistos.

2. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte RÉ para no prazo 

de 15 (quinze) dias, instruir o feito com cópia legível dos documentos 

pessoais do contratante, encartado às folhas 59, 59 verso e 60, bem 

como da comprovante de saque de ordem de pagamento noticiada às 

folhas 56 verso.

3. Aportado os documentos, ouça-se o Requerente.

 4. Após, conclusos para saneamento.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238712 Nr: 15263-24.2016.811.0004

 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: Alan Diognes de Jesus Santos, Davino Padilha Vieira, 

José Carvalho dos Santos Negrão, Hernane Rodrigues Batista, João 

Alexandre Machado de Almeida, Laury Celestino da Silva, Orley de Abreu 

Castanon Filho, Osvaldo Gomes de Carvalho, Nestor José Peres Neto, 

Neusley Alves Tixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

15263-24.2016.811.0004, Protocolo 238712, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282820 Nr: 18461-35.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Bortolaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência do demandante e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 9. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o disposto 

no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 10. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237087 Nr: 14201-46.2016.811.0004

 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: LGLN, ELP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do retorno 

dos autos do TJMT, prazo DEZ dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244347 Nr: 2301-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMVdC, KRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 
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Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:28.077/GO

 Processo 2301-32.2017.811.0004 – Código 244347

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 129, devendo ser oficiada à JBS S/A, cujo 

endereço se encontra na mencionada petição, para que realize o 

desconto de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo réu Rafael 

Francisco Vieira da Cunha diretamente na sua folha de pagamento, sob a 

pena de crime de desobediência, conforme artigo 529, §1º do Código de 

Processo Civil.

Após, vista ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260367 Nr: 13209-51.2017.811.0004

 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: LFdSS, DdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20976/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono DAS PARTES, para manifestarem acerca dos laudos 

de fls. 165/169 e 170/177, prazo CINCO dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278035 Nr: 6061-52.2018.811.0004

 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: Cairo Carvalho de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Resende Moreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61382 Nr: 4507-05.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disopel Distribuidora de Opolski de Peças Ltda, 

Carlos Victor Peterle, Júlio Opolski, Eraldo Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISOPEL DISTRIBUIDORA DE OPOLSKI 

DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 15063209000767, atualmente em local incerto e 

não sabido CARLOS VICTOR PETERLE, Cpf: 29954983953, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ERALDO MEDEIROS, Cpf: 

55249221904, 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$ 480,51 (Quatrocentos e oitenta reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Deverá pagar ainda o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roberto Araújo Sousa, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Roberto Araújo Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 7000-52.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Progresso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO

Autos nº 0007000-52.2006.8.11.0004 (Código 63991)

Exequente: Município de Barra do Garças - MT

Patrono: Onildo Beltrão Lopes

Executados: Cerâmica Progresso

Patronos: Marco Aurélio de Martins e Pinheiro

O(a) MM(a). Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, 

Dr(a). Carlos Augusto Ferrari, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 

que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir:

A arrematação far-se-á na forma prevista na Lei nº 6830/80, o Código de 

Processo Civil e ainda o Parágrafo Único do artigo 1º do Provimento nº 

25/2011/CM de Mato Grosso, observadas as seguintes condições:

DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E SEMOVENTES - Os bens serão vendidos 

em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontram, conforme 

descrições constantes nos lotes e seus respectivos números de editais 

de leilão, publicados no Diário Eletrônico da Justiça e no portal utilizado 

pela Leiloeira designada, www.sbjud.com.br, indicando-se o valor da 

avaliação. A descrição detalhada e as fotos dos bens a serem 

apregoados estão disponíveis no portal www.sbjud.com.br.

DOS VÍCIOS: As áreas mencionadas e as benfeitorias dos imóveis serão 

meramente enunciativas, podendo não ser exatas.

Ao arrematante ou adjudicatário não é dado o direito de devolução do bem 

móvel ou imóvel sob alegação de vícios redibitórios.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar os bens a 

serem apregoados. As visitas, quando autorizadas, deverão ser 

agendadas via e-mail visitacao@sbjud.com.br, ou pelo telefone (65) 

4052-9434 – Ramais 8237 e 8239.

DO LEILÃO – O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 

Portal www.sbjud.com.br. O 1º pregão terá início na data da publicação 

do edital e encerrar-se-á em 10/10/2018 a partir das 14:00h, horário local, 

15:00h, horário de Brasília/DF.

 Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do imóvel no 

1º pregão, o leilão seguir-se-à sem interrupção até o dia 23/10/2018 a 

partir das 14:00h, horário local, 15:00h, horário de Brasília/DF - 2º pregão.

DO CONDUTOR DO LEILÃO – A praça/leilão será conduzida pela Leiloeira 

Oficial, Sra. Poliana Mikejevs Calça Lorga, matriculada na Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o nº 018..
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DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – Em primeira praça o valor 

mínimo para a venda dos bens apregoados será o valor da avaliação 

judicial, em segunda praça o valor mínimo para venda dos bens 

apregoados será de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 

judicial.

DOS LANCES – Os lances poderão ser pela rede Internet, através do 

Portal, www.sbjud.com.br.

Não poderão ofertar lances:

m) Tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou 

liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade;

n) mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 

estejam encarregados;

o) juízes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, o 

Gestor Judiciário, demais servidores e auxiliares da justiça, em relação 

aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a 

quem se estender a sua autoridade, parentes e/ou afins dos mesmos até 

3º grau;

p) menores, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos da 

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração 

direta ou indireta, serventuários da justiça ligados ao leilão, parentes e/ou 

afins dos mesmos até 3º;

q) leiloeiro(a) e seus prepostos quanto aos bens de cuja venda estejam 

encarregados, parentes e/ou afins dos mesmos até 3º grau; e

r) os advogados de qualquer das partes.

DO LANCE CONDICIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo de 

venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a 

posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução 

pelo ofertante de 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, através 

de depósito bancário em conta judicial vinculada aos autos guias 

disponíveis na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial, no prazo 

de 24 (vinte quatro) horas após o encerramento da praça/leilão.

DOS DÉBITOS DO(S) BEM(NS) – O arrematante se responsabiliza pelo 

pagamento de todos os débitos incidentes sobre o(s) bem(ns) 

arrematado(s), ainda que relativos a períodos anteriores à data da 

arrematação, tais como débitos de condomínio, água, luz e gás, quanto às 

taxas, multas e impostos aplicar-se-á o disposto no artigo 130 do CTN.

Serão de responsabilidade do arrematante ou adjudicatário todas as 

providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis, tais 

como: ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros 

e outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS 

oriundos de construção ou reformas não averbadas no órgão competente.

A transferência de veículos junto ao DETRAN será arcada pelo 

arrematante ao adjudicatário, ressalvadas eventuais multas de trânsito, 

imposto relativo a período pretérito à expropriação.

DA COMISSÃO DA LEILOEIRA OFICIAL - O arrematante deverá pagar à 

Leiloeira Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do preço de arrematação.

A comissão devida não está inclusa no valor do lance, e não será 

devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 

for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

arrematante, deduzidas as despesas incorridas, se for o caso.

Caberá à Leiloeira Oficial designada a entrega, no primeiro dia útil após a 

realização do Leilão Oficial, na Secretaria Judiciária, a relação de bens 

arrematados e seus respectivos adquirentes.

DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 

do(s) imóvel(is) e móvel(is) arrematado(s), deduzido o valor da caução 

ofertada, se o caso, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 

se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO PARCELADO – Poderá o arrematante efetuar o 

pagamento de forma parcelada, conforme autorizado pelo juízo, 

exigindo-se o pagamento da 1ª (primeira) parcela à vista, devidamente 

acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), garantido por caução idônea, se 

bens móveis, e demais parcelas corrigidas por 1% (hum por cento) ao 

mês somando-se ainda o INPC, limitado a 08 (oito) parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da Leiloeira 

Oficial deverá ser realizado em 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de depósito judicial vinculado aos autos, guias disponíveis na seção 

“Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do 

arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao 

preço do(s) bem(ns) arrematado(s), devidamente corrigidos 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais, bem como a 

comissão da Leiloeira Oficial, deduzidas as despesas incorridas, se for o 

caso.

DA ADJUDICAÇÃO E DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Serão regidas pelos 

artigos 876 e 902 do CPC, sendo que a partir da publicação do Edital, será 

devido pelo exequente a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

à Leiloeira, apurada sobre o valor da adjudicação e/ou remição.

DO ACORDO – A partir da publicação do Edital, na hipótese de acordo, 

será devido pelo executado a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento) à Leiloeira, apurada sobre o valor do acordo.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO/ORDEM DE ENTREGA DO BEM MÓVEL - 

Decorrido o prazo previsto no artigo 903, § 2º do Código de Processo Civil, 

será expedida a respectiva carta arrematação ou ordem de entrega do 

bem móvel, para retirada dos bens móveis e transferência dos bens 

imóveis, mediante a comprovação do pagamento dos emolumentos, a não 

ser que se cuide de beneficiário da justiça gratuita.

As arrematações poderão, por decisão da Justiça Estadual, ser anuladas. 

Ocorrendo a hipótese de anulação serão devolvidos ao arrematante os 

valores depositados, inclusive a comissão paga ao leiloeiro, atualizados 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais.

DA IMISSÃO NA POSSE - Em caso de resistência na entrega do bem pelo 

executado, o arrematante deverá requerer nos autos da imissão na 

posse, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, com reforço policial, se o 

caso, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento do 

mandado pelo Sr. Oficial de Justiça.

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal 

nº 6830/80, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão da 

Leiloeira Oficial e o caput do artigo 335, do CP.

RELAÇÃO DOS BENS

Lote 1:

 27 (vinte e sete) mil tijolos de seis furos, prontos para o comércio, valor 

do milheiros R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), perfazendo um total 

de R$ 17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais).

 Valor da Avaliação: R$ 18.441,63 (dezoito mil e quatrocentos e quarenta 

e hum reais e sessenta e três centavos), avaliação datada de 05/12/2016 

e corrigida até a data de 22 de agosto de 2018.

Depositário: Lucas Reias Santini

Local dos Bens: Rua 05, nº 506, Quadra 10, Lotes 10 a 18, Cerâmica 

Progresso, Setor Industrial, Barra do Garças/MT

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.sbjud.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos, conforme preceitua o Parágrafo 

Único do artigo 889 do Código de Processo Civil.

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.

 DADO E PASSADO nesta cidade de Barra do Garças, Estado do Mato 

Grosso.

Barra do Garças/MT, 22/08/2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14520 Nr: 132-05.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO SERRA PAU COM. DE MÁQ. IMP. 

AGRIC. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hans Norman Joesting - 

OAB:Oab/MT 1609-A

 VISTOS.

Defiro o pedido retro. Expeça-se o competente mandado para penhora e 

avaliação observando o endereço contido nos autos dos executados, e 

se necessário carta precatória, devendo estes ser intimados da mesma 
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imediatamente ou via postal nos termos do art. 12 da LEF.

 Cumprido o item acima, abra vista às partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre a avaliação.

Não havendo impugnações, defiro desde já os praceamento dos veículos. 

Cabendo ao exequente apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193259 Nr: 12562-61.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Polizeli Galvão - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO

Autos nº 0012562-61.2014.8.11.0004 (Código 193259)

Exequente: Município de Barra do Garças - MT

Patrono: Tânia de Fátima Fante Cruz

Executados: R. M. Polizeli Galvão - Me

Patronos: NI

O(a) MM(a). Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, 

Dr(a). Carlos Augusto Ferrari, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 

que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir:

A arrematação far-se-á na forma prevista na Lei nº 6830/80, o Código de 

Processo Civil e ainda o Parágrafo Único do artigo 1º do Provimento nº 

25/2011/CM de Mato Grosso, observadas as seguintes condições:

DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E SEMOVENTES - Os bens serão vendidos 

em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontram, conforme 

descrições constantes nos lotes e seus respectivos números de editais 

de leilão, publicados no Diário Eletrônico da Justiça e no portal utilizado 

pela Leiloeira designada, www.sbjud.com.br, indicando-se o valor da 

avaliação. A descrição detalhada e as fotos dos bens a serem 

apregoados estão disponíveis no portal www.sbjud.com.br.

DOS VÍCIOS: As áreas mencionadas e as benfeitorias dos imóveis serão 

meramente enunciativas, podendo não ser exatas.

Ao arrematante ou adjudicatário não é dado o direito de devolução do bem 

móvel ou imóvel sob alegação de vícios redibitórios.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar os bens a 

serem apregoados. As visitas, quando autorizadas, deverão ser 

agendadas via e-mail visitacao@sbjud.com.br, ou pelo telefone (65) 

4052-9434 – Ramais 8237 e 8239.

DO LEILÃO – O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 

Portal www.sbjud.com.br. O 1º pregão terá início na data da publicação 

do edital e encerrar-se-á em 10/10/2018 a partir das 14:00h, horário local, 

15:00h, horário de Brasília/DF.

 Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do imóvel no 

1º pregão, o leilão seguir-se-à sem interrupção até o dia 23/10/2018 a 

partir das 14:00h, horário local, 15:00h, horário de Brasília/DF - 2º pregão.

DO CONDUTOR DO LEILÃO – A praça/leilão será conduzida pela Leiloeira 

Oficial, Sra. Poliana Mikejevs Calça Lorga, matriculada na Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o nº 018.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – Em primeira praça o valor 

mínimo para a venda dos bens apregoados será o valor da avaliação 

judicial, em segunda praça o valor mínimo para venda dos bens 

apregoados será de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 

judicial.

DOS LANCES – Os lances poderão ser pela rede Internet, através do 

Portal, www.sbjud.com.br.

Não poderão ofertar lances:

g) Tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou 

liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade;

h) mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 

estejam encarregados;

i) juízes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, o 

Gestor Judiciário, demais servidores e auxiliares da justiça, em relação 

aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a 

quem se estender a sua autoridade, parentes e/ou afins dos mesmos até 

3º grau;

j) menores, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos da 

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração 

direta ou indireta, serventuários da justiça ligados ao leilão, parentes e/ou 

afins dos mesmos até 3º;

k) leiloeiro(a) e seus prepostos quanto aos bens de cuja venda estejam 

encarregados, parentes e/ou afins dos mesmos até 3º grau; e

l) os advogados de qualquer das partes.

DO LANCE CONDICIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo de 

venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a 

posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução 

pelo ofertante de 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, através 

de depósito bancário em conta judicial vinculada aos autos guias 

disponíveis na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial, no prazo 

de 24 (vinte quatro) horas após o encerramento da praça/leilão.

DOS DÉBITOS DO(S) BEM(NS) – O arrematante se responsabiliza pelo 

pagamento de todos os débitos incidentes sobre o(s) bem(ns) 

arrematado(s), ainda que relativos a períodos anteriores à data da 

arrematação, tais como débitos de condomínio, água, luz e gás, quanto às 

taxas, multas e impostos aplicar-se-á o disposto no artigo 130 do CTN.

Serão de responsabilidade do arrematante ou adjudicatário todas as 

providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis, tais 

como: ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros 

e outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS 

oriundos de construção ou reformas não averbadas no órgão competente.

A transferência de veículos junto ao DETRAN será arcada pelo 

arrematante ao adjudicatário, ressalvadas eventuais multas de trânsito, 

imposto relativo a período pretérito à expropriação.

DA COMISSÃO DA LEILOEIRA OFICIAL - O arrematante deverá pagar à 

Leiloeira Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do preço de arrematação.

A comissão devida não está inclusa no valor do lance, e não será 

devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 

for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

arrematante, deduzidas as despesas incorridas, se for o caso.

Caberá à Leiloeira Oficial designada a entrega, no primeiro dia útil após a 

realização do Leilão Oficial, na Secretaria Judiciária, a relação de bens 

arrematados e seus respectivos adquirentes.

DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 

do(s) imóvel(is) e móvel(is) arrematado(s), deduzido o valor da caução 

ofertada, se o caso, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 

se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da Leiloeira 

Oficial deverá ser realizado em 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de depósito judicial vinculado aos autos, guias disponíveis na seção 

“Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do 

arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao 

preço do(s) bem(ns) arrematado(s), devidamente corrigidos 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais, bem como a 

comissão da Leiloeira Oficial, deduzidas as despesas incorridas, se for o 

caso.

DA ADJUDICAÇÃO E DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Serão regidas pelos 

artigos 876 e 902 do CPC, sendo que a partir da publicação do Edital, será 

devido pelo exequente a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

à Leiloeira, apurada sobre o valor da adjudicação e/ou remição.

DO ACORDO – A partir da publicação do Edital, na hipótese de acordo, 

será devido pelo executado a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento) à Leiloeira, apurada sobre o valor do acordo.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO/ORDEM DE ENTREGA DO BEM MÓVEL - 

Decorrido o prazo previsto no artigo 903, § 2º do Código de Processo Civil, 

será expedida a respectiva carta arrematação ou ordem de entrega do 

bem móvel, para retirada dos bens móveis e transferência dos bens 

imóveis, mediante a comprovação do pagamento dos emolumentos, a não 

ser que se cuide de beneficiário da justiça gratuita.

As arrematações poderão, por decisão da Justiça Estadual, ser anuladas. 

Ocorrendo a hipótese de anulação serão devolvidos ao arrematante os 

valores depositados, inclusive a comissão paga ao leiloeiro, atualizados 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais.

DA IMISSÃO NA POSSE - Em caso de resistência na entrega do bem pelo 
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executado, o arrematante deverá requerer nos autos da imissão na 

posse, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, com reforço policial, se o 

caso, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento do 

mandado pelo Sr. Oficial de Justiça.

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal 

nº 6830/80, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão da 

Leiloeira Oficial e o caput do artigo 335, do CP.

RELAÇÃO DOS BENS

Lote 1:

 14 engates de ferro polido para carro, para usos diversos, novos e em 

perfeito estado de conservação. Valor unitário: R$ 280,00.

 Valor da Avaliação: R$ 4.059,07 (quatro mil e cinquenta e nove reais e 

sete centavos), avaliação datada de 08/06/2017 e corrigida até a data de 

21 de agosto de 2018.

Depositário: Claudio Antonio Polizelli

Local dos Bens: Avenida Ministro João Alberto, nº 227, Loja Playcar, Barra 

do Garças/MT

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.sbjud.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos, conforme preceitua o Parágrafo 

Único do artigo 889 do Código de Processo Civil.

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.

 DADO E PASSADO nesta cidade de Barra do Garças, Estado do Mato 

Grosso.

Barra do Garças/MT, 22/08/2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268891 Nr: 223-31.2018.811.0004

 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: HTC Brasil - Indústria e Comércio de Materiais Elétricos 

Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Neto, Grenco Mais Contrução 

Eireli Epp, Economica Engenharia e Obras Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEIAS DE OLIVEIRA CESAR - 

OAB:22815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o entendimento do Ministério 

Público, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 

da Lei n.º 12.016/2009, c/c art. 487, I do CPC, ante a necessidade de 

dilação probatória no caso em apreço.Sem custas, tendo em vista que o 

art. 10, XXII da Constituição Estadual, isenta o Mandado de Segurança de 

seu recolhimento.Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos 

termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.Sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se,Registre-se 

eIntimem-se.Barra do Garças, 14 de setembro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263001 Nr: 14876-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirson Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Vatutin Pereira 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTÔNIO BORGES - 

OAB:22280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tratando-se de título líquido, certo e exigível, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

determinando a exclusão dos embargantes da execução do cód. 194691. 

Após os prazos para a apresentação de recursos, expeçam-se alvarás 

para levantamento dos valores dos embargantes bloqueados nos autos 

em apenso, intimando-os para o fornecimento dos dados bancários.Via de 

consequência, DETERMINO o prosseguimento da execução, com relação 

aos demais executados.Translade-se cópia desta decisão para os autos 

em apenso, Código 194691.Custas processuais já satisfeitas. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181284 Nr: 3158-83.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a executada fora citada por edital, na fl. 23, e ainda 

fora realizada a penhora de veículo automotor, conforme a fl. 38. Intime-se 

a executada no endereço encontrado na consulta via sistema Infojud, para 

que esta possa se manifestar quanto a penhora realizada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164820 Nr: 6691-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de J. Souza Itacarambi, Maria de Jesus 

Sousa Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Assim, intime-se a parte executada para no prazo de 10 (dez) dias, 

acostar a regularização do parcelamento realizado.

 Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94008 Nr: 7788-61.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda, 

Gelso Valdir Rheinheimer, Humberto José Parusolo Ceretta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 46/49, diga os executados em 10 (dez) dias.

Com a manifestação, manifeste o autor em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 547-46.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alaor Sampaio dos Santos, Maria Conceição Braga dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO INSS - 

OAB:
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 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176450 Nr: 10428-95.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Martins Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO E INTIMAÇÃO

Autos nº 0010428-95.2013.8.11.0004 (Código 176450)

Exequente: Município de Barra do Garças - MT

Patrono: Thais Assunção Nunes

Executados: Edilton Martins Rodrigues

Patronos: NI

O(a) MM(a). Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, 

Dr(a). Carlos Augusto Ferrari, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 

presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 

que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir:

A arrematação far-se-á na forma prevista na Lei nº 6830/80, o Código de 

Processo Civil e ainda o Parágrafo Único do artigo 1º do Provimento nº 

25/2011/CM de Mato Grosso, observadas as seguintes condições:

DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E SEMOVENTES - Os bens serão vendidos 

em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontram, conforme 

descrições constantes nos lotes e seus respectivos números de editais 

de leilão, publicados no Diário Eletrônico da Justiça e no portal utilizado 

pela Leiloeira designada, www.sbjud.com.br, indicando-se o valor da 

avaliação. A descrição detalhada e as fotos dos bens a serem 

apregoados estão disponíveis no portal www.sbjud.com.br.

DOS VÍCIOS: As áreas mencionadas e as benfeitorias dos imóveis serão 

meramente enunciativas, podendo não ser exatas.

Ao arrematante ou adjudicatário não é dado o direito de devolução do bem 

móvel ou imóvel sob alegação de vícios redibitórios.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar os bens a 

serem apregoados. As visitas, quando autorizadas, deverão ser 

agendadas via e-mail visitacao@sbjud.com.br, ou pelo telefone (65) 

4052-9434 – Ramais 8237 e 8239.

DO LEILÃO – O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 

Portal www.sbjud.com.br. O 1º pregão terá início na data da publicação 

do edital e encerrar-se-á em 10/10/2018 a partir das 14:00h, horário local, 

15:00h, horário de Brasília/DF.

 Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do imóvel no 

1º pregão, o leilão seguir-se-à sem interrupção até o dia 23/10/2018 a 

partir das 14:00h, horário local, 15:00h, horário de Brasília/DF - 2º pregão.

DO CONDUTOR DO LEILÃO – A praça/leilão será conduzida pela Leiloeira 

Oficial, Sra. Poliana Mikejevs Calça Lorga, matriculada na Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o nº 018.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – Em primeira praça o valor 

mínimo para a venda dos bens apregoados será o valor da avaliação 

judicial, em segunda praça o valor mínimo para venda dos bens 

apregoados será de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 

judicial.

DOS LANCES – Os lances poderão ser pela rede Internet, através do 

Portal, www.sbjud.com.br.

Não poderão ofertar lances:

a) Tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou 

liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade;

b) mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 

estejam encarregados;

c) juízes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, o 

Gestor Judiciário, demais servidores e auxiliares da justiça, em relação 

aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a 

quem se estender a sua autoridade, parentes e/ou afins dos mesmos até 

3º grau;

d) menores, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos da 

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração 

direta ou indireta, serventuários da justiça ligados ao leilão, parentes e/ou 

afins dos mesmos até 3º;

e) leiloeiro(a) e seus prepostos quanto aos bens de cuja venda estejam 

encarregados, parentes e/ou afins dos mesmos até 3º grau; e

f) os advogados de qualquer das partes.

DO LANCE CONDICIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo de 

venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a 

posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução 

pelo ofertante de 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, através 

de depósito bancário em conta judicial vinculada aos autos guias 

disponíveis na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial, no prazo 

de 24 (vinte quatro) horas após o encerramento da praça/leilão.

DOS DÉBITOS DO(S) BEM(NS) – O arrematante se responsabiliza pelo 

pagamento de todos os débitos incidentes sobre o(s) bem(ns) 

arrematado(s), ainda que relativos a períodos anteriores à data da 

arrematação, tais como débitos de condomínio, água, luz e gás, quanto às 

taxas, multas e impostos aplicar-se-á o disposto no artigo 130 do CTN.

Serão de responsabilidade do arrematante ou adjudicatário todas as 

providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis, tais 

como: ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros 

e outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS 

oriundos de construção ou reformas não averbadas no órgão competente.

A transferência de veículos junto ao DETRAN será arcada pelo 

arrematante ao adjudicatário, ressalvadas eventuais multas de trânsito, 

imposto relativo a período pretérito à expropriação.

DA COMISSÃO DA LEILOEIRA OFICIAL - O arrematante deverá pagar à 

Leiloeira Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do preço de arrematação.

A comissão devida não está inclusa no valor do lance, e não será 

devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 

for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

arrematante, deduzidas as despesas incorridas, se for o caso.

Caberá à Leiloeira Oficial designada a entrega, no primeiro dia útil após a 

realização do Leilão Oficial, na Secretaria Judiciária, a relação de bens 

arrematados e seus respectivos adquirentes.

DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 

do(s) imóvel(is) e móvel(is) arrematado(s), deduzido o valor da caução 

ofertada, se o caso, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de 

se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO PARCELADO – Poderá o arrematante efetuar o 

pagamento de forma parcelada, em até 08 (oito) parcelas conforme 

autorizado pelo juízo, exigindo-se o pagamento da 1ª (primeira) parcela à 

vista, devidamente acrescida da comissão do(a) leiloeiro(a), garantido por 

caução idônea, e as demais parcelas corrigidas por 1% (hum por cento) 

ao mês somando-se ainda o INPC, limitado a 08 (oito) parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da Leiloeira 

Oficial deverá ser realizado em 03 (três) dias úteis a contar do 

encerramento do leilão/ciência da liberação do lance condicional, através 

de depósito judicial vinculado aos autos, guias disponíveis na seção 

“Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do 

arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao 

preço do(s) bem(ns) arrematado(s), devidamente corrigidos 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais, bem como a 

comissão da Leiloeira Oficial, deduzidas as despesas incorridas, se for o 

caso.

DA ADJUDICAÇÃO E DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Serão regidas pelos 

artigos 876 e 902 do CPC, sendo que a partir da publicação do Edital, será 

devido pelo exequente a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

à Leiloeira, apurada sobre o valor da adjudicação e/ou remição.

DO ACORDO – A partir da publicação do Edital, na hipótese de acordo, 

será devido pelo executado a comissão de 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento) à Leiloeira, apurada sobre o valor do acordo.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO/ORDEM DE ENTREGA DO BEM MÓVEL - 

Decorrido o prazo previsto no artigo 903, § 2º do Código de Processo Civil, 

será expedida a respectiva carta arrematação ou ordem de entrega do 

bem móvel, para retirada dos bens móveis e transferência dos bens 

imóveis, mediante a comprovação do pagamento dos emolumentos, a não 
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ser que se cuide de beneficiário da justiça gratuita.

As arrematações poderão, por decisão da Justiça Estadual, ser anuladas. 

Ocorrendo a hipótese de anulação serão devolvidos ao arrematante os 

valores depositados, inclusive a comissão paga ao leiloeiro, atualizados 

monetariamente na forma aplicável aos depósitos judiciais.

DA IMISSÃO NA POSSE - Em caso de resistência na entrega do bem pelo 

executado, o arrematante deverá requerer nos autos da imissão na 

posse, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, com reforço policial, se o 

caso, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento do 

mandado pelo Sr. Oficial de Justiça.

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal 

nº 6830/80, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão da 

Leiloeira Oficial e o caput do artigo 335, do CP.

RELAÇÃO DOS BENS

Lote 1:

 Honda CG 125 Fan ES, ano/mod. 12/12, cor vermelha, Placa OGS-4322, 

Renavam 45714287, em bom estado de conservação, parte mecânica e 

elétrica funcionando e com pneus meia vida. Ônus: não foi possível 

consultar, Detran/GO não retornou informações de débitos. Observação: 

Embora na avaliação conste ano/mod 10/12, o registro do veículo 

conforme consulta da placa no Sinesp Cidadão reportou trata-se de 

veículo ano/mod 12/12.

 Valor da Avaliação: R$ 4.233,13 (quatro mil e duzentos e trinta e três 

reais e treze centavos), avaliação datada de 29/07/2016 e corrigida até a 

data de 21 de agosto de 2018.

Depositário: Edilton Martins Rodrigues

Local dos Bens: Rua das Palmeiras, nº 811, Quadra X, Lote 18, Bairro 

Recanto das Acácias, Barra do Garças do Garças/MT

Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.sbjud.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos, conforme preceitua o Parágrafo 

Único do artigo 889 do Código de Processo Civil.

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.

 DADO E PASSADO nesta cidade de Barra do Garças, Estado do Mato 

Grosso.

Barra do Garças/MT, 22/08/2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162685 Nr: 3964-89.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. Pereira Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a executada fora citada por edital, na fl. 30, e ainda 

fora realizada a penhora de veículo automotor, conforme a fl. 48. Intime-se 

a executada no endereço encontrado na consulta via sistema Infojud, para 

que esta possa se manifestar quanto a penhora realizada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79158 Nr: 2604-61.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Global Medicamentos Ltda, Yara Aparecida 

Duarte Lucena Ribeiro Magalhães, Gilciléia Barbosa de Castro, Loredana 

Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843, Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da decisão de 

fls. 159/160 sustentando o embargante a existência de questões que 

deveriam ter sido analisadas sob outro prisma.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de contradição, 

omissões, e motivos para que a questão fosse analisada sob outro 

prisma, porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo 

de retratação da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, 

já que a matéria tratada em sentença seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, omissa, obscura, com contradições.

Logo, a reforma da decisão proferida deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167011 Nr: 9633-26.2012.811.0004

 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: Silvane Rego de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Tendo em vista a difícil compreensão das petições apresentadas pelas 

partes em torno da progressão de níveis e classes do cargo ocupado pela 

requerente, intimem-se as partes para esclarecer a pretensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79470 Nr: 2907-75.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 Nomeio perito o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho do Trabalho 

Dr. Celso Pizaneschi, podendo ser localizado pelo telefone: (65) 

99971-3337, ou pelo email: blcml@terra.com.br, o qual deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 422 

do CPC). Intime-o para que agendar data e hora para a realização da 

perícia, devendo informar ao oficial de Justiça para a intimação das partes.

Cientifique ainda o Sr. Perito para apresentar proposta de seus 

honorários. Apresentada, diga o requerido.

 Faculto desde já, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177756 Nr: 12036-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 166/172 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

76/80.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190780 Nr: 10865-05.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Ferreira Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Vistos.

 Acerca da petição retro, diga o requerido.

 Decorrido o prazo sem manifestação, cumpra-se a decisão de fls. 320, 

observando o valor atualizado informado pelo autor.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177883 Nr: 12160-14.2013.811.0004

 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: Karla Daniela de Almeida Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, acostar a 

devida documentação para a realização da apuração do valor devido.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103623 Nr: 8627-52.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Como se sabe, o artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, determina que se proceda ao arquivamento das 

execuções fiscais, sem baixa na Distribuição, de todos os processos 

executivos a qual o valor da dívida seja inferior à 15 UPF’s MT, cujo valor 

atual é de R$ 2.043,45 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e cinco 

centavos).

 Este arquivamento não atinge o status de extinção, bem como não importa 

em reconhecimento judicial da quitação da dívida, podendo ser 

restabelecida a qualquer tempo, desde regularmente atualizado, atinja o 

valor mínimo elencado, mediante requerimento da parte exequente.

Colhe-se da C.D.A. inclusa, bem como da planilha de cálculo atualizada 

juntada aos autos (a fl. 22), que o valor total a ser executado não atinge o 

valor acima mencionado.

 Assim, com base no artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, determino o arquivamento do feito, sem 

baixa na distribuição, até que o seu valor supere o valor de 15 UPF’s MT.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245243 Nr: 2975-10.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera M. de Oliveira, Vera Magda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para apresentar a planilha de débitos atualizados 

que consta no pedi de fl. 15.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274039 Nr: 3566-35.2018.811.0004

 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: LFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKMBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Bianca Lopes Pereira 

Santana - OAB:31056GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 que se realizará no dia 22 de 

setembro de 2018, das 13:00 horas às 18:00 horas, na Escola Interativa 

Coopema, situada na Rua Independência n. 2742, Bairro Christino Cortes, 

nesta cidade.

 Por oportuno, designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2018, às 

09:30 horas (horário de MT).

Cite-se o parte requerida para contestar a ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270531 Nr: 1370-92.2018.811.0004

 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: Geneon Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Por constatar a existência de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 

114 e 115 do CPC, deverá a parte autora proceder a citação do 

requerido/suposto proprietário da motocicleta clonada MARCIO LEANDRO 

GOUVEIA BERTINI cumprindo ao autor diligenciar a sua localização e seu 

paradeiro, prosseguindo-se como de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 267013 Nr: 17360-60.2017.811.0004

 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): Gerson Rosa de Moraes (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberio Braga Vilela - 

OAB:OAB/MT21731/0

 Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 9º da Lei de 

Improbidade Administrativa. Cite-se o requerido para apresentar defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no artigo 335, caput, do 

Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigo, 

344, do Código de Processo Civil).Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248350 Nr: 5134-23.2017.811.0004

 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: Neiva Teresinha dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275415 Nr: 4371-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARVDM, PVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gomes de Almeida - 

OAB:20.056 MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 PROCESSO 4371-85.2018.811.0004 - Cód. 275415

Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 87/88, diga o autor no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Barra do Garças/MT, 14 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201471 Nr: 4662-90.2015.811.0004

 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: Marcos César Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831, Otavio 

Guimaraes Rezende - OAB:10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante a ausência de provas sobre a redução de seus 

vencimentos em razão da conversão operada de acordo com a 

mencionada lei, os pedidos autorais são improcedentes.Portanto, julgo 

IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito, tendo em vista a ausência probatória do que alega o 

autor, o que é ônus que lhe competia conforme o artigo 373, I do 

CPC.CondSem condenação em custas processuais. Condenoeno o autor 

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor 

dado à causa, devendo observar a condição suspensiva de exigibilidade, 

visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274040 Nr: 3567-20.2018.811.0004

 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: ADELINA DUTRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, DEFERINDO 

suspensão da execução em apenso com relação ao executado Pedro 

Simom Barbosa e mantendo a posse da embargante Adelina Dutra 

Barbosa, porque presentes os pressupostos a que se refere o art. 678 do 

CPC.Determino a suspensão do processo principal de nº. cód. 24266, com 

relação ao executado Pedro Simon Barbosa.Cite-se o embargado para 

contestar, em 15 dias, conforme determina o art. 679 do Código de 

Processo Civil, consignando-se que não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante.Certifique a interposição destes embargos nos autos 

principais, bem como a suspensão acima determinada.Defiro os benefícios 

da Justiça gratuita.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287245 Nr: 11392-15.2018.811.0004

 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: Odilon Missias Duarte Filho, RONEIDE SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

parcialmente o pedido liminar formulado na petição inicial, apenas para 

liberar o veículo vinculado ao TAD n. 1136906-8 e n° 1136906-1, sem a 

liberação da mercadoria. 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, inciso I).Após esse prazo, com 

ou sem as informações, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público pelo 

prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287190 Nr: 11354-03.2018.811.0004

 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: Ana Maria da Silva Machado, Osvaldo Rodrigues 

Ferreira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, José Eudes Santos Malhado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, ausente os requisitos autorizadores (art. 7º, III, da 

nova Lei do Mandado de Segurança), uma vez a liberação do veículo 

descrito na inicial pode estar condicionado ao prévio pagamento 
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administrativo do valor da estadia atinente ao período de 30 (trinta) dias, 

INDEFIRO o pedido liminar.14.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/09.15.Em seguida, com 

ou sem as informações, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo 

mesmo prazo (10 dias, art. 12, da Lei 12.016/09).16.Intimem-se. Expeça-se 

o necessário.17.Cumpra-se, com URGÊNCIA, servindo cópia desta 

decisão como mandado.Barra do Garças-MT, 14 de setembro de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266779 Nr: 17212-49.2017.811.0004

 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): Pedro Paschoal Rodrigues Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Diante do exposto, considerando que não foi demonstrado ou trazidos 

elementos suficientes aos autos capazes de afastar a pretensão inicial, 

recebo-a.Citem-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal, com 

as ressalvas pertinentes.Cientifiquem-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.Barra do 

Garças/MT, 12 setembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206921 Nr: 7712-27.2015.811.0004

 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): Roberto Ângelo de Farias, I. J. S. Torres Neto, 

Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves 

Teixeira, Iurdes José Siqueira Torres Neto, Paulo Sérgio da Silva, Paulo 

César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva Correia, 

Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, Valdei Leite 

Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio 

César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Herica Christiana Martins Cardoso - 

OAB:MT 13.327, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, 

MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Assim, antes de analisar o pleito de fls. 494/506, DETERMINO a intimação 

dos peticionários, por intermédio de sua procuradora habilitada, para que 

junte aos autos no prazo de 15 (quinze) dias, cópia atualizada do contrato 

social da empresa com as respectivas alterações, bem como declaração 

emitida pela JUCEMAT, informando se a requerida Maria José de Carvalho 

Navarro (CPF: 522.046.931-20) pertence, pertenceu, ou não pertenceu, ao 

quadro de sócios da empresa P. Rogério Navarro & CIA LTDA-ME.Ao 

compulsar os autos, verifico que, não obstante devidamente citados os 

requeridos Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, Ailton Alves 

Teixeira, José Maria Alves Filho, IJS Torres Neto ME, Iurdes Siqueira 

Torres Neto, Celson Jose da Silva, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Valdei 

Leite Guimaraes, Welinton Andrade da Silva, João Rodrigues de Souza, 

Júlio César Gomes dos Santos, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo 

César Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva e Valdemir Benedito Barbosa, 

somente os réus IJS Torres Neto ME e João Rodrigues de Souza 

apresentaram contestação respectivamente às fls. 423/426 e 

524/547.Assim, determino que seja certificado o seguinte: 1) 

tempestividade, ou intempestividade das contestações apresentadas às 

fls. 423/426 e 524/547; 2) a apresentação, ou não, de contestação pelos 

demais demandados; 3) a citação positiva, ou negativa, do requerido 

Roberto Ângelo de Farias.Após, intime-se o Município de Barra do Garças 

para se manifestar nos autos e, em seguida, abra-se vistas ao Ministério 

Público para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.Barra do 

Garças, 18.09.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262374 Nr: 14475-73.2017.811.0004

 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: LUIZ SÁVIO LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (seis) meses da ciência da nomeação para a realização da perícia, 

devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

O 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 

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 da requerida, uma vez que esta 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180540 Nr: 2472-91.2014.811.0004

 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: Admilson Batista Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 131/135 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 72/74.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249818 Nr: 6074-85.2017.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLLD, FAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Em 18.09.2018 às 15hrs44min (MT), na sala de audiências da Segunda 

Vara Criminal, presentes o MM Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, o 

representante do Ministério Público Wdison Luiz Franco Mendes e o 

advogado Vinicius de Oliveira Ribeiro (OAB/MT 13.777). Presente o 

custodiado. Realizada a custódia. Pela defesa técnica é postulada, em 

áudio, a revogação da prisão preventiva do custodiado diante da ausência 

de razões de preventiva. Por sua vez, o representante do Ministério 

Público, em áudio, manifesta-se pelo indeferimento do pleito defensivo. 

Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Procedo à citação pessoal do réu 

Felipe Alves Lima, entregando-lhe, neste ato, cópia da denúncia, servindo 

sua assinatura neste termo como ciência da citação, outorgando-lhe o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentar sua defesa inicial. 2. A pretensão 

liberatória não merece acolhimento, primeiro porque pauta-se por 

reinterpretação de fatos já submetidos à análise judicial em decisão de fls. 

360/363, e para além de argumentos da decisão mencionada, o réu 

possuía ciência da investigação, ciência esta que deflagra o dever de 

manutenção de endereço atualizado nos autos. 3. Além disto, fontes da 

prova dos autos são testemunhas que declararam terem sido submetidas 

a agressões diversas, e por terem os réus forjado prova, maculando 

desaparecimento da vítima, demonstrando o intento de criar obstáculos na 

investigação criminal, concluindo que as testemunhas agredidas outrora 

devem ter a integridade e tranquilidade garantidas para exporem o que 

sabem. 4. Os predicados favoráveis atinentes a endereço fixo não 

afastam a cautelar prisional quando da gravidade em concreto dos fatos, 

pelo que determino a manutenção da prisão preventiva. 5. Aguarde-se a 

resposta a acusação. Nada mais a ser tratado, encerrada a audiência, 

lavrando-se o termo que vai assinado por todos os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 191142 Nr: 11129-22.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 18.09.2018, às 15hrs16min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. 

Presente o reeducando. Apresentada a justificação. Após, o MM. Juiz 

decidiu: “1. Determino a confecção de novo cálculo, incluindo a pena 

atinente da guia de fls. 301/301-v, mantendo a data base em 21.12.2017. 

2. Oficie-se ao Núcleo de Assistência Social da Cadeia Pública para 

viabilizar as documentações pessoais do reeducando” 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.: 273638 Nr: 3353-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Anjos Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Homologo o cálculo de fl.39.

2. O reeducando já foi devidamente intimado do cálculo, conforme fl.47.

3. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226953 Nr: 7034-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 226953

Trata-se de executivo de pena, oriundo da Comarca de Água Boa-MT, 

instaurado contra o reeducando Adão Pereira da Silva, nascido em 

10.08.58, filho de Brasília Pereira Ramos.

Em fl. 4223, o reeducando por intermédio da Defensoria Pública requer a 

decretação da extinção da pena imposta, nos termos do art. 109, da Lei nº 

7.210/84.

 Em fl.424, o Ministério Público manifesta-se pela extinção da pena pelo 

seu cumprimento integral.

 Ante controle de comparecimento em fls.01-g/01-h, bem como cálculo de 

liquidação de pena em fls.420, apontando o dia 05.09.2017 como término 

da pena, declaro extinta a pena pelo seu integral cumprimento.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 17.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173463 Nr: 6650-20.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 173463

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Henrique Borges da 

Silva, nascido em 12.06.1982, filho de Nedir Borges da Silva.

Em fls.155/157, manifesta-se o Ministério Público pela concessão do 

indulto ao reeducando, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 

9.246/17, e, por conseguinte, seja declarada extinta a pena, nos termos do 

art. 107, inciso II, do CP.

Cabível indulto, uma vez que o reeducando cumpriu 1/3 (um terço) da pena 

até 25.12.2017, conforme cálculo de pena em fl.147 e controle de 

comparecimento em fls.05/05-v, bem como ausentes os impedimentos 

previstos nos arts. 3º e 4º, do Decreto nº 9.246/17, fazendo jus ao 

instituto, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246/17.

Diante do exposto, concedo o instituto do indulto ao reeducando Henrique 

Borges da Silva, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246/17, 

pelo que declaro extinta a pena, nos termos do art. 107, inciso II, do Código 

Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP;

Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 17.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267165 Nr: 17450-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Miranda de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 267165

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Pablo Miranda de 

Jesus, nascido em 20.03.1991, filho de Valdevino Miranda de Sá e de 

Evany Rosa de Jesus.

 Em fl.33, o Ministério Público manifesta-se pela extinção da pena pelo seu 

cumprimento integral.
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 Ante controle de comparecimento em fl.04, o reeducando cumpriu 

integralmente sua pena, conforme determinado pelo MM Juiz em fl.23, pelo 

que declaro extinta a pena pelo seu integral cumprimento.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167154 Nr: 9875-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 167154

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Luzimar Severino 

da Silva, nascido em 22.02.1975, filho de Maria Macrina da Silva.

Em fl.88/88-v, o reeducando por intermédio da Defensoria Pública, 

manifesta pela concessão do indulto, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Decreto nº 9.246/17.

Em fls.89/91, manifesta-se o Ministério Público pela concessão do indulto 

ao reeducando, nos termos do art. 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246/17, e, 

por conseguinte, seja declarada extinta a pena, nos termos do art. 107, 

inciso II, do CP.

Cabível indulto, uma vez que o reeducando cumpriu mais de 1/3 (um terço) 

da pena até 25.12.2017, conforme cálculo de pena em fl.84 e controle de 

comparecimento em fls.05/05-v, bem como ausentes os impedimentos 

previstos nos arts. 3º e 4º, do Decreto nº 9.246/17, fazendo jus ao 

instituto, nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17.

Diante do exposto, concedo o instituto do indulto ao reeducando Luzimar 

Severino da Silva, nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17, 

pelo que declaro extinta a pena, nos termos do art. 107, inciso II, do Código 

Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP;

Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167826 Nr: 10699-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José adriano Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 Decisão

Autos de cód. 167826

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando José Adriano Alves 

dos Reis, nascido em 26.09.1973, filho João Bosco dos Reis e de Leonice 

Alves dos Reis, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia definitiva de fls. 06/06-v: Pena: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) 

meses, de reclusão; Crime: art. 121, caput, § 1º, do CP; Regime: 

Semiaberto; Data do fato: 12.11.2010; Prisão em: 12.11.2010 e Soltura em: 

16.02.2011; Recebimento da denúncia: 06.12.2010; Suspensão pelo art. 

366, CPP: não houve; Sentença e Publicação: 26.10.2012; Substituição: 

não houve; Intimação pessoal da sentença: 26.10.2012; Trânsito em 

julgado para o MP: 05.11.2012; Trânsito em julgado para a defesa: 

05.11.2012;

 Incabível indulto, uma vez que o reeducando não cumpriu 1/3 (um terço) 

de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses até 25.121.2017, conforme cálculo 

de liquidação de pena em fl. 116, nos termos do art. 1º, inciso III, do 

Decreto nº 9.246/17.

 Cabível comutação, uma vez que o reeducando cumpriu mais de ¼ (um 

quarto) da pena até 25.12.2017, conforme cálculo de liquidação de pena 

em fl.116, preenchendo o requisito objetivo do art. 7º, inciso I, alínea “a”, 

do Decreto nº 9.246/17.

 Do exposto:

a) Aplico a comutação.

b) Renove-se o cálculo subtraindo-se da pena remanescente a fração de 

1/3 (um terço), devendo a pena remanescente observar a data de 

25.12.2017.

c) Atualize-se o endereço do reeducando para que conste “Rua Rodolfo 

Borges, nº 96, Bairro Jardim Urânia, na cidade de Araguaiana-MT.”

Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214383 Nr: 12113-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Homologo o cálculo de fl.182.

2. Remeta-se cópia ao reeducando.

3. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 73157 Nr: 6394-87.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josano Azevedo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 707.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200180 Nr: 3871-24.2015.811.0004

 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): Fabio Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Decisão

Autos de cód. 200180

1. Considerando que este Juiz estará ausente desta Comarca, 

devidamente autorizado pelo TJMT, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.11.2018, às 15h00mn.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 8873-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Obríndio da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:MT 14.284

 EDITAL
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OBRÍNDIO DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

05135942130, Rg: 1567482-7, Filiação: Olindomar Ferreira Feitos e Tereza 

Moreira da Silva, data de nascimento: 09/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, vaqueiro, caseiro, Telefone 99683-9695. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO OBRINDIO DA SILVA FERREIRA, para 

que no prazo de 15(quinze) dias, apresente as alegações finais

Despacho/Decisão: (...).Dispositivoa)Diante da certidão de fl. 93 e fl. 196, 

decreto a revelia do réu; b)Diante da revelia e diante da ausência de 

alegações finais pela defesa constituída, intime-se o réu Obríndio da Silva 

Ferreira por edital, com prazo de 15(quinze), para apresentar alegações 

finais, informando que, se não o fizer, será nomeada a Defensoria 

Pública;c)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, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175983 Nr: 9841-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos nº 175983

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara da Comarca de 

Orlândia-SP, instaurado contra o reeducando José Pereira da Silva, 

nascido em 24.03.1976, filho de Sebastião da Silva e Maria Pereira da 

Silva.

 Em fl.167, o Ministério Público manifesta-se pela extinção da punibilidade 

do reeducando José Pereira da Silva, conforme documento de fls.165/166, 

comprovando seu falecimento em 04.03.2017.

 Ante certidão de óbito juntada em fls.166, comprovando que o falecimento 

do reeducando em 04.03.2017, declaro extintas as penas do reeducando 

José Pereira da Silva, nos termos do art. 107, inciso I, do CP.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279954 Nr: 7181-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 Vistos em correição.(...)Desta forma, em consonância com o parecer 

ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas 

formulado por VALDECY JOSÉ DOS SANTOS LELES.Cientifique-se o 

Ministério Público e Defesa.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 17 

de setembro de 2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253626 Nr: 8770-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Coimbra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Vistos em correição.

Acerca do pedido de revogação das cautelares, tenho que a análise do 

pleito deve ser realizada em oportunidade da prolação de sentença, vez 

que demanda análise aprofundada das provas produzidas em audiência. 

Outrossim, a instrução processual já fora encerrada.

Assim, abra-se vistas dos autos ao parquet para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Em seguida, intime-se a defesa.

Por fim, afixe-se a tarja cinza, para identificação do processo com medida 

cautelar de monitoramento eletrônico.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

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

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012314-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

LUCIENE FERREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

RICARDO EJZENBAUM (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 12754722 e 12754728), requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-41.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ENSINO DO MEDIO ARAGUAIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICINIO MARCOS FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Antes de analisar o pedido de desarquivamento do feito, ORDENO a parte 

exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre nos autos a 

modificação da situação financeira do executado, sob pena de 

indeferimento do requerimento retromencionado. Intime-se. Após, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010438-71.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ENSINO DO MEDIO ARAGUAIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICINIO MARCOS FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Antes de analisar o pedido de desarquivamento do feito, ORDENO a parte 
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exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre nos autos a 

modificação da situação financeira do executado, sob pena de 

indeferimento do requerimento retromencionado. Intime-se. Após, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WYSLLA KETTELY LEITE DUARTE (REQUERENTE)

MARILIA CAROLINA MOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARILIA CAROLINA MOTA - MT21206/O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/11/2018 

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: 1001621-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN KARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/10/2018 Hora: 16:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEY FERREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 31/10/2018 Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AURELIANA CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AURELIANA CARVALHO FERREIRA - MT0016326A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000110-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E SERVICOS LTDA - 

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 L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida, fornecendo o atual endereço da parte 

requerida para dar continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

DALVO LOURENCO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BATISTA SOBRINHO (REQUERIDO)

ROSILDA CEZARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/10/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SENHORINHA GONCALVES NUNES (REQUERIDO)

JOAO GERONIMO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE DONIZETE NUNES MACHADO (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 IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para se manifestar 

acerca das correspondências devolvidas, fornecendo o atual endereço 

das partes requeridas, para dar continuidade do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012841-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FURBINO BRETAS FILHO (EXECUTADO)

 

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 LEIMUN & CIA LTDA - EPP, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000101-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE SOUSA BARROS & CIA LTDA - 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 L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida, fornecendo o endereço atual da parte 

requerida e dar continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8012671-02.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALINE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, ANDERSON ADIEL POSTAL - 

MT0011844A, ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - MT0015027S, para se 

manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIONATAN SOARES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011643-72.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE JESUS MAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VISA CARTAO DE CREDITO (EXECUTADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 6°, conjugado com o art. 10, do CPC, DETERMINO seja 

intimada as executadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre 

a petição inserta pela parte exequente no ID 10713221. Ultrapassado o 

prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: ARIDAQUE LUIZ NETO - 

MT0003252A,Advogado do(a) REQUERIDO: SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN - MT0005734A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 1.772,24 ( UM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E 

VINTE E QUATRO CENTAVOS ), sob pena de aplicação das multas do 

artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011573-16.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO DE JESUS LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A,informo 

que foi expedido o mandado de penhora e demais atos, foi encaminhado 

para central de mandados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO TULHA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIANA RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do depósito 

efetuado constante no Id 14663725, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELIZARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012525-58.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE (ADVOGADO(A))

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010736-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILMA PAZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

EDESTINO.COM.BR (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

MAXSUEL VALADAO ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para manifestar-se acerca dos Embargos à 

Execução apresentados nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE FATIMA VIVIANI (REQUERENTE)

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISON COLOR EMPREENDIMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - MT0017086A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/10/2018 Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011002-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES HERMES THEREZA (REQUERIDO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

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. 

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 Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES (ADVOGADO(A))

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O,para no prazo de quinze (15) dias efetue valor de R$ 

13.029,78 ( Treze Mil e vinte nove Reais e setenta e oito centavos), sob 

pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Demonstrado interesse em manifestação número 13410570, 

DEFIRO a adjudicação, determinando a intimação do exequente/adjudicante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o valor do débito 

atualizado e, em igual prazo, deposite a diferença entre aquele valor e o 

valor do bem, se houver. 2. Após, não havendo questões a serem 

decididas, lavre-se o competente auto de adjudicação (artigo 877, do 

CPC), intimando-se tão somente a parte exequente pessoalmente ou na 

pessoa de seu defensor constituído, para assiná-lo no prazo de quarenta 

e oito horas. 3. Lavrado o auto e devidamente assinado, expeça-se o 

mandado de entrega, vez que no caso em apreço se trate de bem móvel, 

consoante determina art. 877, §1°. 4. Não encontrando o bem, intime-se o 

depositário para entregá-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou para 

que deposite em juízo o valor equivalente em dinheiro, sob pena de não 

fazendo, reputar-se ato atentatório à dignidade da justiça, podendo incidir 

em multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RUDIMAR RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A,para no prazo de quinze (15) dias efetue valor de R$ 

R$6.993.77 ( Seis Mil novecentos e noventa e três reais e setenta e sete 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47) : O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MELO (ADVOGADO(A))

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA OLIVEIRA SOARES SANTOS (REQUERIDO)

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro na decisão 

identificada no ID de nº 15248615 no que tange ao seu conteúdo, eis 

porque, chamo o feito à ordem para promover a sua retificação, passando 

a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. “A ação monitória possui rito 

específico, regido pelo artigo 700 e seguintes do CPC, cuja concatenação 

de atos é incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o 

intento da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça 

especializada. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerida acima 

qualificada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das 

multas do artigo 523, do Código de Processo Civil. DESPACHO/DECISÃO: 

“Cópia anexa” BARRA DO GARÇAS, 19 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 3.438,24, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIELLO BORGES (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc 1- DETERMINO a parte autora que comprove em 05 (cinco) dias 

a hipossuficiência por si bradada com esteio na Lei 1.060/1950, para 

usufruir das benesses previstas no aludido diploma. 2- Intime-se. 3- 

Cumpra-se

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276702 Nr: 5218-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Sancha Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 intimação do advogado AELMO HENRIQUE OLIVER, da audiência 

preliminar para 27/09/2018 às 14:15 - MT.Eu , Bartira Maria de Carvalho 

Rubert, Técnica Judiciária , que digita e assina

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 07/2018/GAB3ªVARACRIM

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ EDUARDO MARIANO, Juiz de Direito 

Titular da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, letra "b", do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, bem como a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO o que dispõe o Provimento n. 12/2007-CGJ de 10 de abril 

de 2007.

CONSIDERANDO finalmente os termos da Portaria n° 

01/2016/GAB3ªVARACRIM, que designou correição nas Secretarias da 

Terceira Vara Criminal para o período de 13 de agosto de 2018 a 11 de 

setembro 2018, bem como levando em consideração a necessidade da 

prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos correicionais.

RESOLVE:

I – Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, no período de 11 de 

setembro de 2018 a 10 de outubro de 2018, para conclusão dos trabalhos 

correicionais.

II – Mantenho inalterado as demais disposições da Portaria 

04/2018/GAB3ªVARACRIM.

III - Encaminhe-se cópia da presente à Corregedoria Geral de Justiça e ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, notificando-se o Ministério 

Público e o Presidente da Subseção da OAB de Cáceres/MT.

Cáceres-MT, 12 de setembro de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VELASCO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002485-62.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] AUTOR(A): ROSANGELA VELASCO VIEIRA RÉU: LUIZ 

ANTONIO DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F20/ F711 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Rosangela Velasco Vieira que objetiva a interdição de Luiz Antonio da 

Silva. Narra a Requerente, em síntese, ser genitora do interditando Luiz 

Antonio da Silva, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10 F20/ F711. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Luiz Antonio da 

Silva 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. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória à 

requerente (ID 6063311). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 8107117). Realizada audiência para entrevista do 

interditando (ID 8184154), o Ministério Público manifestou favoravelmente à 

concessão da curatela de Maria José de Oliveira para a requerente (ID 

12741246). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 73 de 630



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 da doença de CID 10 F20/ F711, 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 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando têm reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Luiz Antonio da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Rosangela Velasco Vieira, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 19 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000731-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. L. J. (ADVOGADO(A))

F. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000731-51.2018.8.11.0006 AUTOR: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA 

RÉU: RAFAEL JALES DA SILVA Vistos etc. Diante da informação de 

alteração de endereço do Requerido (ID 12113860), proceda-se à 

atualização no sistema processual e ao cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação designada, tendo em vista a necessidade de tempo 

hábil para cumprimento da missiva. Considerando a necessidade de 

expedição de carta precatória à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para reagendamento e realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Consigno, ainda, que a audiência de conciliação somente 

não se realizará na hipótese prevista no art. 334, §4º, inciso I, do CPC,. 

Ademais, a exigibilidade dos alimentos provisórios tem por termo inicial a 

citação da parte requerida, ou seja, não retroage aos 08 (oito) meses 

perquiridos pela autora, bem como sequer houve expedição de citação 

pessoal de Rafael Jales da Silva. Por conseguinte, a ação de alimentos 

não é a via adequada para executar as parcelas vencidas e vincendas, o 

que não é o caso em tela, razão pela qual indefiro os pedidos formulados 

pela autora. Cumpra-se. Cáceres, 16 de março de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003150-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA TENANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TENANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1003150-44.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: ALICE CRISTINA TENANI REQUERIDO: 

APARECIDO TENANI CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Enfermidade 

diagnosticada como CID 10 F71/72 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR 

INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS 

NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Alice Cristina 

Tenani que objetiva a interdição de Aparecido Tenani. Narra a Requerente, 

em síntese, ser irmã do interditando Aparecido Tenani, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID 10 F71/72. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Aparecido Tenani 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 Aparecido 

Tenani, 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. Alice Cristina Tenani, 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 06 de setembro de 2018 às 

16h00min, 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. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos, 

Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018 SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 238198 Nr: 6760-37.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCRL, HCP, NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos.

Defiro a juntada do instrumento do mandato pelo advogado dos 

requeridos.

Nesta oportunidade, a representante do Ministério Público reiterou o pedido 

de que as visitas da genitora à criança Ana Clara sejam supervisionadas.

De fato, após a inquirição da requerida, genitora da criança, e de sua avó 

materna, constatou-se que o exercício do direito de convivência da 

genitora com a criança de forma livre pode prejudicar as determinações 

constantes da decisão de fls. 42/43, em especial a proibição de contato da 

criança com seu padrasto, Nelson Ribeiro.

Portanto, DEFIRO o pedido ora formulado pelo Ministério Público e 

determino que o direito de convivência da criança com a genitora seja 

exercido de forma supervisionada, sempre em companhia da avó materna, 

com exceção do transporte diário da criança à escola, realizado pela 

genitora.

Determino a realização de novo estudo pela equipe do CREAS, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após a juntada do estudo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 41152 Nr: 6292-64.2004.811.0006

 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: MRPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, FABIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18453 Nr: 4426-89.2002.811.0006

 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: NEDIR CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL BENEDITO DA SILVA E 

OUTROS, JOÃO MOISÉS DE ABDALLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dalmas Rodrigues 

- OAB:MT0018891

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, BIANCA KLEIM DIAS para que 

devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas do 

artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153642 Nr: 957-49.2013.811.0006

 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: M, M, RACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/0

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR, LUCIO LIMA DOS SANTOS 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190504 Nr: 8597-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, A, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Ministério 

Público para manifestar sobre a petição de fls. 53.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 4714-22.2011.811.0006

 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: JOSEFA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PIRES DE CAMPOS, FABIANA LIMA 

CAMPOS, JOSEFA DIAS DE CARVALHO, FERNANDA LIMA CAMPOS, 

FERNANDO SILVA CAMPOS, LUCAS DIAS CAMPOS, NATALI CAROLINE 

SANTOS CAMPOS, ROGERIA FERREIRA DOS SANTOS, NELIO 

DAUZACKER MACIEL CAMPOS, RICARDO DE CAMPOS, RUBENS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 139/141 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 234832 Nr: 4438-44.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO GAMARRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERNANDO DA SILVA LIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Vistos etc.

 Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se ao apensamento deste feito aos autos de código n. 78416.

 Intime-se o Embargado, via advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004654-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO SILVA GOMES (REQUERENTE)

PEDRO ROGERIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ HENRIQUE VENANCIO DE ALCANTARA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004654-85.2018.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO RICARDO SILVA 

GOMES, PEDRO ROGERIO SILVA GOMES Vistos etc. 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 Alvará Judicial proposto por Paulo Ricardo Silva Gomes e 

Pedro Rogério Silva Gomes no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de eventuais valores existentes deixada pelo “de 

cujus” Pedro Osvaldino Gomes. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de 

evidência, uma vez que não restou demonstrado a prova incontestável do 

direito perquirido, ante a ausência de informações atuais acerca de 

eventuais saldos em contas de titularidade do falecido. Dessa maneira, 

tendo em vista que a parte autora não possui informações acerca do valor 

exato deixado pelo “de cujus”, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para 

que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum existente 

na conta vinculado ao PASEP de titularidade do falecido Pedro Osvaldino 

Gomes. Com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 17 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

GERALDO GOMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR NOS AUTOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela parte requerida (ID 

15025070 e ID 15025162), pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ROSEKELLY DOS SANTOS CRISTINO (AUTOR(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (RÉU)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação reagendada para o dia 29 

de novembro de 2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

DELMA HERMOZA CEBALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 15378874). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 19 de setembro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON BENEDITO RONDON FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005326-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005326-93.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

ALVES DA CRUZ Trata-se de pedido de busca e apreensão, embasado 

em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a parte 

demandante, OMNI FINANCEIRA S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte demandada ROBERTO CARLOS ALVES DA 

CRUZ, em decorrência do contrato indicado no id. 15215873. Como é 

reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar 

necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se 

verificará por “carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo 

que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Em análise aos autos, verifica-se que não houve a tentativa 

de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado 

antes da realização do protesto, não sendo, portanto, suficiente para 

caracterizar a mora do devedor. Além do mais, o aludido instrumento de 

protesto (id. 15215878) revela a intimação do devedor por edital, sem que 

houvesse qualquer demonstração de que houve tentativas de intimação 

pessoal anteriores. Logo, a notificação extrajudicial ou o protesto do título 

não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de 

comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o que não fora comprovado. 

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR 

EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 
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320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório,o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 

(destaquei) Vale dizer que, se o demandado encontrar-se em local incerto 

e não sabido, poderá ocorrer o protesto por edital. 1 – Posto isso, 

INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 dias, EMENDE a 

inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, com o 

encaminhamento de correspondência no endereço indicado no contrato, 

pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005318-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005318-19.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA RÉU: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente documentos que comprovem a sua situação 

econômica e a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas e 

custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, na 

forma do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005327-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005494-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ECONOMIX FACTORING FOMENTO MERCANTIL - EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). Da análise 

da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não 

informou ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. 2 

- De outro norte, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil1 a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Nesse quadro, nota-se que a missiva consta que o 

imóvel a ser penhorado situa-se no município de Porto Esperidião, o qual, 

frisa-se, é sede de comarca própria e, portanto, não pertence à jurisdição 

da comarca de Cáceres-MT. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para 

especificar se o imóvel situa-se no município de Cáceres ou Porto 

Esperidião, bem como para efetuar o pagamento das custas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 – Decorrido o prazo, 

CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

 

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 Penhora 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 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002437-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGMORVAN SOUZA DIAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta Precatória a ser 

expedida à comarca de Tangará da Serra-MT. Cáceres/MT, 19 de 

setembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004041-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MORAES TEIXEIRA GOBATTO (ADVOGADO(A))

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA GONTIJO (RÉU)

GERALDO MAGELA GONTIJO - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de devidamente citada/intimada, não compareceu a 

audiência e deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Com 

efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias com a finalidade de que promova 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 

19 de setembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CECILIA SILVA DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000125-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: CLEIDE CECILIA 

SILVA DIAS 1 - INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar 

o endereço atualizado da parte demandada a fim de promover a sua 

citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DANIEL BELTRAN RICO (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE FERRI SALINAS (ADVOGADO(A))

MAYARA CUNHA LOPES AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY LOPES ELOSMAN ELMERHEB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO PJE n. 1002970-28.2018.811.0006 No 

despacho de id. 13977299 determinou-se a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar os pressupostos para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido. Conforme certidão de id. 15031823, a parte 

autora, intimada, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar ou 

apresentar qualquer documentação. Pois bem. A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986).” A Constituição, por sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986).” Nesse sentido: “JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 
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indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não colacionou 

nenhum documento que demonstrasse sua real necessidade ao 

deferimento do benefício, mesmo após ser devidamente intimada para tal 

feito, deixando transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id. 

15031823). Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é 

destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de 

recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as 

custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte ré para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – Após, 

CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 17 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000348-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JOSE LARA MENACHO (AUTOR(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000348-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERSON JOSE LARA MENACHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Em análise à manifestação de 

id. 11965470, verifica-se que a parte autora visa à reconsideração da 

despacho de id. 11584776, uma vez que não seria necessária a 

comprovação de requerimento administrativo no caso em tela. Ainda, 

pretende a suspensão do feito por 30 dias a fim de que seja apresentada 

a negativa da Seguradora, uma vez que formulou requerimento 

administrativo (id. 11965501). Diante do fato de que se trata de 

instrumento inidôneo para a reforma da decisão prolatada, tratando-se a 

pretensão de mero inconformismo da parte autora, INDEFERE-SE o pedido 

de reconsideração, devendo ser manejado para tal fim a via recursal 

adequada, razão pela qual este Juízo mantém o quanto determinado na 

decisão de id. 11584776. 2 – Uma vez que já decorreu o prazo de 

suspensão requerido, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, 

apresentar a negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena 

de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com 

espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 

485, VI, do mesmo Diploma Legal. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA FORNECER DADOS BANCÁRIOS 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, manifeste no feito, notadamente fornecendo ao Juízo, 

para fins de eventual expedição de Alvará Eletrônico os dados bancários 

da titularidade de seu cliente ou do causídico constituído desde que tenha 

poderes para receber e dar quitação quanto ao objeto da demanda. 

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT PJE n. 1006612-43.2017.811.0006 Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS, ambos 

qualificados nos autos. Realizados alguns atos, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação do acordo, bem como a suspensão do processo até o 

adimplemento integral e a baixa de eventuais restrições de crédito em 

nome da parte executada (id. 13156442). Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição 

firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, não havendo indicativo acerca 

da existência de vícios de consentimento na avença estabelecida, razão 

pela qual a medida que se impõe é a sua homologação judicial, inteligência 

do art. 104 do Código Civil. 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao art. 487, III, 

alínea “b” c/c art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – Por 

conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que a devedora 

efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a 

situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será 

comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente nestes 

autos para continuidade da execução, nos termos do parágrafo único do 

artigo 922 do CPC. 3 – Custas e honorários advocatícios pela parte 

executada, como acordado. 4 – No mais, uma vez que não fora promovida 

qualquer restrição referente ao crédito discutido nos vertentes autos, 

INDEFERE-SE o pedido de baixa da restrição. 5 – Por fim, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, informarem a destinação da quantia 

bloqueada nos autos por meio do sistema Bacenjud (id. 12836279). 6 – 

Havendo requerimento das partes, CONCLUSOS. 7 – Por outro lado, em 

caso de inércia, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de 

estilo. 8 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005833-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JORCELINO DELGADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda e a baixa da restrição 

judicial do veículo (id.13471545). Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 
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parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Caso haja pedido de 

desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Uma vez que não houve restrição do 

veículo promovido por este Juízo, INDEFERE-SE o pedido de desbloqueio 

do veículo. Custas pela parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005542-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO LARROQUE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005542-88.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LAERCIO LARROQUE 

DA SILVA COSTA I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão 

em que a empresa requerente alega, em síntese, que a requerida firmou 

contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de 

um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia 

de contrato de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se 

inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a 

busca e apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 10630918). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 11388289 e id. 

11388308). O expediente de id. 11972991 revela o decurso do prazo de 

resposta da parte demandada. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 12283707). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Sendo 

assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a aplicação dos 

efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da ausência de 

contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente 

pela cédula de crédito bancário e pelo instrumento de protesto de id. 

9857610, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao que 

dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de 

cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a 

integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003985-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA 

ESPERANCA (AUTOR(A))

PAULO GUILHERME DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEZIO BRITO DE SOUZA (RÉU)

ESPOLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003985-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA 

ESPERANCA RÉU: ESPOLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA, JOCEZIO BRITO 

DE SOUZA Trata-se de demanda ajuizada por ASSOCIACAO DOS 

PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANÇA em face 

de ESPOLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA e JOCEZIO BRITO DE SOUZA, 

todos qualificados nos autos. Em decisão de id. 14698713 determinou-se a 

intimação da parte autora para que promovesse a emenda da inicial a fim 

de promover a qualificação do polo passivo, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimada, a parte autora quedou-se inerte, como certificado no id. 

15220877. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e Decide-se. A falta de atendimento pela parte autora de 

apresentar aos autos a emenda necessária, mesmo sendo intimada para 

tal desiderato, culmina no indeferimento da petição inicial, conforme o art. 

330, inciso IV,[1] do Código de Processo Civil. Sendo assim, não 

apresentada a manifestação necessária para a propositura de demanda, 

deve a petição inicial ser indeferida, em sintonia com as disposições acima 

referidas. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e 321, parágrafo único do 

mesmo diploma. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Transitado em julgado a 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: IV – o autor 

carecer de interesse processual.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001157-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 13342199). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Custas pela parte 

requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA (AUTOR(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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000491-33.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por 

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA em desfavor de PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Entre um ato e outro, a parte exequente informou a 

liquidação da dívida, pugnando pela extinção e baixa do presente feito, 

com a liberação do alvará na conta indicada (id.15335772). Os autos 

vieram conclusos. Compulsando os autos, nota-se que a parte executada 

cumpriu a obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral 

da avença, como informado pela própria parte exequente (id.15335772). 

Desta forma, certo é que, 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, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, 

com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Diante disso, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada em favor da 

parte exequente, observando-se os dados informados na petição de id. n. 

15335772. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001299-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ 

PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

ambos qualificados no processo. Com a exordial vieram os documentos. 

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de setembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90731 Nr: 5912-65.2009.811.0006

 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: LEOLINO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, PAP RAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11.111, LUCILEI VOLPE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 1– Em análise à manifestação de fls. 1.228/1.228-verso, verifica-se que a 

parte exequente visa à reconsideração da sentença de fls. 1.225/1.226, 

sob os argumentos de que o patrono anterior da parte autora deixou de 

agir no prazo, prejudicando os interesses da parte autora.Ao final, pugna 

pelo restabelecimento do prazo para manifestar. Pois bem.As intimações 

da parte exequente, por meio de seu advogado constituído iniciaram em 

setembro de 2016 (fl. 1.204), sendo que, deixando transcorrer “in albis” o 

prazo assinalado, em agosto de 2017,determinou-se nova intimação da 

parte autora, sob pena de extinção do feito(fl. 1.211).A publicação via DJE 

se deu à fl. 1.212.Já a parte autora fora pessoalmente intimada em 

10/05/2018 (fls. 1.219/1.220), cuja comunicação estabelecia o prazo de 05 

dias para manifestar.Ocorre que, somente em julho de 2018, aportou aos 

autos manifestação da parte autora, revogando os poderes outorgados ao 

antigo patrono e constituindo novos advogados (fls. 1.222/1.223), sem, 

contudo, atender ao comando judicial, deixando de manifestar quanto ao 

que fora determinado.Dessa feita, em que pese o novo patrono alegar 

(sem nenhuma comprovação) que a inércia fora dos patronos, veja-se 

que a manifestação revogando os poderes apenas se deu após 02 (dois) 

meses da intimação pessoal, sem se descurar que, entre uma intimação e 

outra dos patronos anteriores, decorreu 01 (um) ano sem 

manifestação.Nesse passo, em que pesem as alegações do patrono da 

exequente, não fez prova alguma de que a inércia se deu por desídia dos 

advogados, tampouco manifestou acerca do que fora determinado pelo 

Juízo, somente confirmando o teor da sentença que extinguiu o processo 

pela ausência de providências cabíveis para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.Diante disso e ainda pelo fato de que a petição 

acostada se trata de instrumento inidôneo para a reforma da sentença 

prolatada, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, devendo ser 

manejado para tal fim a via recursal adequada, razão pela qual este Juízo 

mantém o quanto determinado na sentença de fls. 1.225/1.226. 

2-INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189670 Nr: 8051-77.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGSON PAULO ANDRADE DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214 

OAB/DF

 (...)Diante do exposto, no que toca à lide principal, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial pela parte 

demandante. Depois, no que toca à lide secundária, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado pela ré a fim de CONDENAR a parte 

autora ao pagamento do débito referente ao contrato indicado na exordial, 

com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além 

de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.Uma vez 

que restou sucumbente tanto na demanda principal, quanto na lide 

secundária, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor da dívida (art. 85, §2º do CPC), 

contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este 

Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 

de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183607 Nr: 4410-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOLAN LARA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPAN-FACULDADE DO PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISLAYNE KARINE 

FERREIRA LOPES - OAB:23156/O, LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO - 

OAB:5.831/RO

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

156/162).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98977 Nr: 4063-24.2010.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 98977

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fls. 173/174 para inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – Após, por conta do requerimento da parte exequente, DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data do protocolo da aludida petição.

3 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

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

pena de arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182317 Nr: 3665-04.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO JERONIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...)1 - Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2 - 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a 

execução à mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC.3 - Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas e anotações de estilo.4 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176892 Nr: 397-39.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ GERALDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Kássia Rabelo Silva - OAB:16.874- OAB/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228- OAB/MT

 (...)Assim, uma vez que não preenchidas as hipóteses de denunciação 

da lide, previstas no art. 125 do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido em 

questão.1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos 

embargos de declaração opostos pela parte demandada para o fim de 

sanar a omissão apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. Por consequência, em análise ao 

pedido de denunciação da lide, o Juízo INDEFERE o pleito em questão, nos 

termos da fundamentação acima.2 – PROSSIGA-SE com o cumprimento da 

decisão de fl. 95.3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161361 Nr: 9163-52.2013.811.0006

 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: IVONE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:OAB/MT 15483-A

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 8157-44.2012.811.0006

 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: JUNIOR DE ASSIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSÉ 

DARCIO DE ANDRADE RUDNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais, despesas e honorários advocatícios, que ficam arbitrados 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197206 Nr: 1752-50.2016.811.0006

 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: MAURICIO VERONEZI

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil.CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85,§ 2º, do CPC. Tais verbas ficarão com a 

exigibilidade suspensa, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141635 Nr: 11366-55.2011.811.0006

 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: ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FARIA ITAJOBI ME, 

CARLOS CESAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, BENEDITO PEREIRA DA CONCEIÇÃO - OAB:76425 

SP, FABIO ABDO PERONI - OAB:219.334 OAB/SP, FERNANDO PEREIRA 

DA CONCEIÇÃO - OAB:203.786

 Código: 141635

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD (fls. 172/173). Ocorre que credor deixou de trazer com a 

petição planilha atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único 

valor para inserção no sistema fora indicado nos autos quando do pedido 

inicial de cumprimento de sentença, sem a inclusão da multa e honorários 

advocatícios (fls. 160/162).

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de fls. 172/173.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166889 Nr: 3775-37.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDREIELE DA SILVA CARNERO GERALDES, ROSIMEIRE 

CATARINA GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 Código: 166889

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDREIELE DA SILVA 

CARNERO GERALDES, atacando a sentença de fls. 180/182-verso, sob o 

argumento de que fora omissa no que toca à suspensão da condenação 

ao pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da 

justiça deferida.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Sem delongas, 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.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração.

Isso porque, conforme se colhe da decisão de fl. 41, fora deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora, restando omissa na sentença a 

suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, 

§ 3º, do CPC.

Bem por isso, assiste razão à parte embargante.

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos à fl. 183 para o fim de sanar a omissão apontada pela 

parte embargante, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil.

 Por consequência, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo:

“(...) Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a 

existência de sucumbência, CONDENA-SE a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

em favor do réu no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida à 

parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

(...)”

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

2 – INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198948 Nr: 2841-11.2016.811.0006

 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: ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, JOAO VICTOR GOMES LACERDA 

SILVA - OAB:22.281 MT

 Código: 198948

DESPACHO

1 – Considerando que já houve a prolação de sentença de mérito e que as 

partes desistiram do prazo recursal (fls. 78/78-verso), bem como já 

cumpridas as determinações do Juízo, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158909 Nr: 6641-52.2013.811.0006

 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: KELVYN BRANDÃO GRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, IASMIM CAROLINA BISPO - OAB:25083/O - MT, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 

de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 144087 Nr: 2020-46.2012.811.0006

 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: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017-MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI 

- OAB:OAB/SP 217.291

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189877 Nr: 8192-96.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação/Perícia agendada para o dia 7 de 

dezembro de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156737 Nr: 4427-88.2013.811.0006

 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: BENEDITO CARLOS MAMORÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S.A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 SP, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017-MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152950 Nr: 177-12.2013.811.0006

 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: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LISANDRO VEIGA - 

OAB:15.427-MT

 III – Dispositivo

Forte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de determinar à empresa ré a exibição dos documentos pleiteados, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária 

cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da determinação de busca e 

apreensão destes documentos.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Com supedâneo no princípio da causalidade, haja vista que a parte autora 

demonstrou a pretensão administrativa formulada (fls. 43/46), 

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no importe fixado 

em R$ 1.500,00, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164096 Nr: 1309-70.2014.811.0006

 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: ALESSANDRA THEREZA BARROSO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOL-UNIVERSO ONLINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB: 178.930

 Código n. 164096

DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão retro, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos.

 2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175650 Nr: 10406-94.2014.811.0006

 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: GERALDO DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ROMILDO PAIVA - OAB:13.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 

de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153905 Nr: 1261-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REJANE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501-B/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 Autos n. 1261-48.2013.811.0006 (Código n. 153905)

SENTENÇA

 Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA REJANE DE 

MENEZES atacando a sentença de fls. 175/182-verso sob o argumento de 

que houve erro material no seu dispositivo, que constou o termo 

“reembolso” ao invés de “desembolso”.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Analisando a sentença embargada, verifica-se, no dispositivo, de fato, a 

existência do erro material alegado pela parte autora.

Logo, como se trata apenas de erro de escrita, deverá ser prontamente 

suprida.

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos à fl. 183, para o fim de corrigir o erro material 

apontado pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, de modo que passará o dispositivo a conter o seguinte 

conteúdo:

“(...)

Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMNTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial, somente para condenar a ré a restituir à 

autora os valores pagos a título de “taxa de retorno”, na forma simples, 

devidamente corrigido até o dia do efetivo pagamento, com a incidência de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do desembolso.

(...)”

 No mais, permanece a sentença tal como lançada.

2 – INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152950 Nr: 177-12.2013.811.0006

 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: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LISANDRO VEIGA - 

OAB:15.427-MT

 (...)III – DispositivoForte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de determinar à empresa ré a exibição dos 

documentos pleiteados, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da 

determinação de busca e apreensão destes documentos.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

haja vista que a parte autora demonstrou a pretensão administrativa 

formulada (fls. 43/46), CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

importe fixado em R$ 1.500,00, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4393 Nr: 1183-50.1996.811.0006

 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): DULCEMA MARIA DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Código: 4393

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 358/359, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Banco do Brasil S/A e como parte executada Dulcema Maria da Silva 

Romeiro.

2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161299 Nr: 9094-20.2013.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Código: 161299

DESPACHO

1 – Considerando o entendimento das Cortes Superiores de que só haverá 

interesse de agir para pleitear a exibição de documentos se, previamente, 

o autor demonstrar (a) a existência de relação jurídica entre as partes, (b) 

a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, (c) e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS), 

DETERMINA-SE a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias para que a parte autora providencie o preenchimento dos 

requisitos acima citados.
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2 – Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10 dias, apresentar (a) a existência de relação jurídica entre as partes, (b) 

a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, (c) e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

3 – INTIME-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191980 Nr: 9527-53.2015.811.0006

 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: ADILSON CESAR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 191980

DESPACHO

1 –INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca 

dos documentos juntado às fls. 39/40, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Código n. 190654

DESPACHO

1 – Considerando a petição de fl. 112 e os documentos às fls. 114/119, 

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste a respeito.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160998 Nr: 8808-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, DENISE SILVA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ANNE SILVA MOURA, HILTON SIDNEY 

DE MOURA, ROSEMEIRE SILVA MORANDI, LAUZIMAR FERNANDO 

MORANDI, RICARDO EMANUEL CASTRO, CLELIA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:4657, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, 

RODRIGO JUVENIZ S. DOS SANTOS - OAB:14738-B/MS, THIAGO 

CUNHA BRESCOVICI - OAB:13372-E

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

950/984-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 3642-29.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 Autos n. 3642-29.2013.811.0006 (Código: 156041)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de AIRTON CORREIA DE ARAÚJO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a liquidação da dívida, 

pugnando pela extinção e baixa do presente feito (fl. 666).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença, 

como informado pela própria parte exequente (fl. 666).

Desta forma, certo é que, 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, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, custas pela parte executada, se houver.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 3271-17.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINNER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, 

retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é a Penhora e avaliação de bens, 

e protocolizá-la através do sistema PJE. Após deverá acostar aos autos 

comprovante da distribuição da deprecata na Comarca indicada no 

documento expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23906 Nr: 146-41.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/O

 Código n. 23906DECISÃOTrata-se de cumprimento de sentença movido 

por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de VALDINEI ALENCAR DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.(...)Logo, 

a parte executada não apresentou comprovação de que a conta 

poupança indicada se presta apenas à reserva de valores, ônus este que 

lhe pertencia.1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE os 

pedidos contidos às fls. 245/248, referente à desconstituição da penhora 

realizada. 2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar conta bancária para a transferência do valor bloqueado nos 

autos, bem como apresentar cálculo atualizado da dívida, com o decote da 

quantia bloqueada nos autos, sob pena de extinção do feito.3 – Se 

apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência da 

quantia, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.4 – Após, 

CONCLUSOS.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2017.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6409 Nr: 506-49.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 6409

DESPACHO

1 – Considerando o lapso temporal da apresentação do cálculo da dívida e 

dos pedidos de fls. 181/186, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, juntar planilha atualizada do débito e pugnar o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4919 Nr: 274-76.1994.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDAEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, JORGE WILLIAN CORREA MOREIRA - OAB:5859/MT, 

Marcos Adriano Bocalan - OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLVEIRA - OAB:OAB/MT 12101-B, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985 - OAB/MT

 Código: 4919

DESPACHO

1 – Por conta do requerimento da parte exequente de fl. 352, DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data do protocolo da aludida petição.

2 - Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

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

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 197-71.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANIL DOS SANTOS SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN BOCARDI DE 

MIRANDA - OAB:8088 - OAB/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA - OAB:80348 MG

 (...)III – DispositivoForte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de determinar à empresa ré a exibição dos 

documentos pleiteados, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da 

determinação de busca e apreensão destes documentos.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

haja vista que a parte autora demonstrou a pretensão administrativa 

formulada (fls. 43/46), CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

importe fixado em R$ 1.500,00, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137469 Nr: 6786-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO DOS S.SILVA E CIA LTDA, 

JOÃO RICARDO DOS SANTOS SILVA, HARLEY BROWN SILVA JÚNIOR, 

THEMYS BORBA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Código: 137469

DESPACHO

 1 – SOLICITEM-SE informações acerca da carta precatória encaminhada à 

fl. 223, bem como a sua devolução, devidamente cumprida.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141879 Nr: 11640-19.2011.811.0006

 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): PATRICIA MARTINS MAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 141879

DECISÃO

1 – De início, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da parte ré, 

requerida às fls. 129/130. Afinal, a parte exequente não comprovou ter 

esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte 

executada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 
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sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Depois, consta dos autos a informação acerca da lotação funcional 

da parte ré (fl. 124), acerca da qual sequer se manifestou a parte 

exequente.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, diligenciar na 

busca do endereço da parte executada ou pugnar o que entender de 

direito a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação.

4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151306 Nr: 10139-93.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ - ME, 

PATRICIO MARTINS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de 

pré-executividade oposta às fls. 49/57.2 – Certificada a preclusão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.3 – Oportunamente, INTIMEM-SE os 

excipientes para que, em 15 (quinze) dias, apresentem documentos que 

comprovem a situação econômica alegada e a impossibilidade de arcar 

com o pagamento das despesas e custas processuais, na forma do art. 

99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciária gratuita.4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 1048-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE - OAB:24.157

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148856 Nr: 7414-34.2012.811.0006

 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): MARIA MADALENA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a exceção de 

pré-executividade oposta por MARIA MADALENA DOS SANTOS.2 – 

Certificada a preclusão, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo diligências 

úteis ao deslinde deste, devendo, caso insista no pedido de penhora e 

avaliação de fl. 107, apresentar a matrícula atualizada do imóvel indicado, 

sob pena de arquivamento.3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151293 Nr: 10125-12.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 151293

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD 

(fls. 41/43), buscas de bens pelo sistema RENAJUD (fl. 49), INFOJUD (fls. 

50/56) e que os presentes autos permaneceram suspensos, conforme 

requerido pelo exequente (fls. 57/60). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido 

formulado pela parte exequente às fls. 63/65, porquanto não houve 

demonstração pela exequente da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária da parte devedora que 

justificassem outras diligências no sistema BACENJUD.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 6835-33.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ, EVA DA SILVA, 

VALDOMIRO GATTO BELOTE, LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 (...)1 – Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta 

pública, formulado pelo exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, 

AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa os imóveis 

penhorados e avaliados nos autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) 

meses para a alienação particular dos bens, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 3 – 

O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do bem, como também a 

forma de pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, 

utilizando-se como preço mínimo o consignado na avaliação e, 

principalmente, especificar dentro do montante penhorado, a área 

adquirida para a satisfação do débito, podendo haver o desmembramento 

do(s) imóvel(is), tendo em vista, a princípio, a possibilidade de sua cômoda 

divisão com abertura de nova matrícula. 4 – Na hipótese de alienação 

do(s) bem(ns) em parcelas sucessivas na forma acima, deverá o 

adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou fidejussória idônea 

(carta de fiança bancária) do montante pendente de inadimplemento. 5 – 

Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor imobiliário 

devidamente credenciado ao conselho profissional para a alienação dos 

imóveis, ficando consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento 

de comissão no importe de 5% (cinco) por cento sobre o valor total do 

negócio jurídico realizado. 6 – Na hipótese de concretização da venda dos 

bens na forma acima, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como 
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manifestar o que entender de direito. 7 – Após, observado o prazo 

consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou na 

hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimada a parte 

executada, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 dias. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43700 Nr: 2207-98.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB, JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43700

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD 

(fls. 67/69), buscas de bens pelo sistema INFOJUD (fls. 83/109) e que os 

presentes autos permaneceram suspensos, conforme requerido pelo 

exequente (fls. 111/113). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado 

pela parte exequente às fls. 117/119, porquanto não houve demonstração 

pela exequente da existência de indícios de que haveria numerário 

disponível em conta bancária da parte devedora que justificassem outras 

diligências no sistema BACENJUD.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153491 Nr: 794-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATTYA HAYALLA LEANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 153491

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 72/72-verso, o Juízo DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156593 Nr: 4246-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS PIRES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156593

DECISÃO

1 – O feito já fora convertido em ação de execução, como se colhe da 

decisão de fls. 72/74, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido de fls. 

100/101.

2 – INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte executada a fim de que seja 

realizada a sua citação, sob pena de extinção do feito.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141662 Nr: 11400-30.2011.811.0006

 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): V. DA SILVA ALVES ME, SERGIO LIMA, 

VIVIANY DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 141662

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 212-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C DA COSTA ME, EMIDIO CARDOSO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/EXEQUENTE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

observando o teor do despacho retro (fls. 96/96-v - item n. 7).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149631 Nr: 8302-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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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): FAGNER JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149631

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152961 Nr: 189-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RANZULI SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 152961

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137471 Nr: 6789-34.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SIDNEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI DA SILVA, DOMITILIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código n. 137471

DESPACHO

1 – DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão 

de foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora.

2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, promovendo-se as 

anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175266 Nr: 10151-39.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ALBUQUERQUE MELGAR, ROBSON 

SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Código n. 175266

DESPACHO

1 – Considerando que foram cumpridas as diligências determinadas nos 

autos, bem como que não houve manifestação da parte autora, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

2 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 5632-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL AZEVEDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 169259

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide. Contudo, o confinante João Alves de Abreu 

não foi citado até o presente momento (fls.145), sendo que o pedido de 

citação por edital (fl. 149) fora negado por este juízo em decisão de fls. 

151/152. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para apresentar o 

endereço do confinante João Alves no prazo de 10 (dez) dias ou pugnar o 

que entender de direito.

2 – Tendo em vista o despacho de fl. 171 aliado ao fato de que as 

tentativas de citação pessoal nos endereços indicados às fls. 172/173 

restaram-se infrutíferas (fls. 176/177 e 182 e 183), este juízo DEFERE o 

pedido à fl. 181de intimação/citação por edital da parte requerida. Para 

tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca 

as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho anterior.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 227717 Nr: 12651-73.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER JUNIOR DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Código: 227717

DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de julgamento do feito (fl. 95), compulsando os 

autos, verifica-se que sequer fora prolatado despacho inicial por este 

Juízo, de modo que não há falar em inércia da parte embargada.

Dessa feita, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte devedora 

sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919 do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.
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5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233487 Nr: 3415-63.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATTYA HAYALLA LEANDRO DE SOUZA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pela parte embargante. CONDENA-SE a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do disposto no § 3º 

do art. 98 do CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de 

execução em apenso.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181309 Nr: 3078-79.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON RANZULI SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Posto isso, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, determinando, após preclusa a via recursal, o 

prosseguimento da Ação de Execução em todos os seus termos.Este 

Juízo CONDENA a embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a quantia 

executada, em conformidade com § 2º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, contudo, suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida, na 

forma do art. 98, § 3º, do CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao 

processo de execução em apenso (Autos n. 189-26.2013.811.0006).Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 212908 Nr: 1544-32.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA, SERGIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MLTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 - OAB/MT

 Código: 212908

DECISÃO

1 – Em que pese a certidão de fl. 105 revelar a intempestividade dos 

vertentes embargos à execução, com base do decurso do prazo do edital 

de citação expedido, a verdade é que os autos somente foram remetidos à 

Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, em 06/02/2017.

Logo, inexistindo qualquer elemento de convicção nos autos que apontem 

a ciência da curadora especial em momento anterior, não há falar em 

intempestividade, razão pela qual este Juízo RECEBE os embargos 

opostos pela parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no 

art. 919 do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 235827 Nr: 5118-29.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO DOS S.SILVA E CIA LTDA, JOÃO 

RICARDO DOS SANTOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 235827

DECISÃO

1 – Devidamente emendados, este Juízo RECEBE os embargos opostos 

pela parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919 

do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177926 Nr: 958-63.2015.811.0006

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 177926

DECISÃO

1 – Considerando o falecimento da parte demandada, bem como a 

indicação dos herdeiros (fl. 85), PROMOVAM-SE as alterações na 

autuação e distribuição a fim de constar, no polo passivo, Espólio de 

Rubens Corbelino, representado pelos herdeiros Odanil Jara Gomes 

Corbelino, Caroline Gomes Corberlino e Rubens Corbelino Junior, indicados 

à fl. 85.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 49/50 na sua integralidade, 

devendo o mandado de busca e apreensão e citação ser encaminhado ao 

endereço indicado à fl. 85.

3 – INTIME-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 2500-63.2008.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÂNDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP

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

 Código: 75813

DESPACHO

 1 – INTIMEM-SE as partes, na forma do item 3 do despacho de fl. 134.

2 – Caso nada requeiram, ARQUIVEM-SE os autos com as providências e 

baixa de estilo.

3 – Por outro lado, havendo requerimento, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176981 Nr: 444-13.2015.811.0006

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE FERREIRA AGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243 SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 176981

DESPACHO

1 – DEFERE-SE o pedido de fl. 115.

2 – PROMOVA-SE a baixa da restrição de fl. 90, por meio do sistema 

RENAJUD.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97210 Nr: 2277-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Assumpção - 

OAB:13.279, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585 OAB/MT, 

RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Código: 97210

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título judicial promovida por WELITON 

ALVES DOS SANTOS em face de EUCATUR – EMPRESA UNIÃO 

CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA., ambos qualificados na 

inicial.

 Realizada busca de bens pelos sistemas Infojud e Renajud, determinou-se 

a intimação da parte exequente para manifestar e pugnar o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento (fl. 289/289-verso), sendo 

disponibilizada a aludida intimação via DJE, conforme certidão (fl. 296).

Depois, por certidão de impulsionamento, a parte autora fora novamente 

intimada, quedando-se inerte, como certificado à fl. 305.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65294 Nr: 2765-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR CESAR VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SCHUCK - OAB:59437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Código: 65294

DESPACHO

1 – Diante do pedido de fls. 284/284-verso, verificou-se que o alvará 

judicial expedido à fl. 282 não observou o valor atualizado depositado nas 

contas judiciais, mas se ateve, tão-somente, à quantia indicada nos 

depósitos judiciais.

Não custa ressaltar que a correção monetária não implica qualquer 

incremento, apenas representa a recomposição da expressão econômica 

da moeda tendo em conta a inflação vigente. Ou seja: com a correção 

monetária, apenas se trará para a atualidade o valor determinado pelo 

Juízo.

 Dessa feita, DEFERE-SE o pleito de fls. 284/284-verso.

2 – Logo, EXPEÇA-SE alvará do valor remanescente depositado nas 

contas judiciais vinculadas aos vertentes autos a fim de zerar o saldo ali 

existente.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer 

meio de comunicação capaz de garantir-lhe a ciência das liberações, na 

forma do art. 450, § 3º, do CPC.

4 – Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Código: 8159

DESPACHO

1 – Diante da manifestação de fls. 1.114/1.117, em que a parte exequente 

informou o deslinde dos autos da ação de remoção de inventariante, com 

a juntada dos documentos de fls. 1.118/1.128, bem como que já fora 

deferido o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da 

parte exequente (fls. 1.050/1.051), EXPEÇA-SE alvará dos valores 

depositados às fls. 843/849 e 859/865, como determinado às fls. 

1.050/1.051, observando-se a conta bancária indicada à fl. 1.116.

2 – Passo seguinte, uma vez que somente às fls. 1.114/1.117 e fls. 

1.118/1.128 fora definida a situação do inventariante do espólio 

exequente, INTIME-SE a parte exequente, por meio do procurador 

constituído à fl. 1.118, para, no prazo de 10 dias, manifestar acerca do 

cálculo judicial de fls. 1.103/1.110, valendo o silêncio como concordância.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 Código 149471

DESPACHO

1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1009976-07.2018.811.0000– TJ/MT prestadas nesta data e encaminhadas 

por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

3 – INTIME-SE novamente a parte executada para comprovar a baixa no 

gravame do veículo nos termos do item 3 do despacho de fl. 107, 

notadamente porque houve o indeferimento do efeito suspensivo 

requerido no agravo interposto pela parte executada.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155772 Nr: 3345-22.2013.811.0006

 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): BRITUALDO FERREIRA DOURADINHO, 

JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 155772

DESPACHO

 1 – Diante do lapso temporal decorrido desde o pedido de dilação de 

prazo (fl. 114), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, como determinado à fl. 112.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 52152 Nr: 1427-27.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:9700/MT

 Por fim, considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a 

localização do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que 

determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a exequente 

a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 7241-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 CERTIDÃO

 IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR

 Certifico que procedi à juntada do documento anexo (Extrato do 

RENAJUD), onde consta que o veículo pleiteado pela parte autora (fls. 

156) não pertence mais a parte requerida, situação que impossibilita a 

inserção de restrição de transferência pleiteada.

Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136161 Nr: 5331-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO HENRIQUE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT

 Código: 136161

DESPACHO

1 – Considerando que a carta de intimação de fl. 140 fora encaminhada ao 

endereço da parte constante dos autos, inclusive, indicado pela própria 

parte ré na procuração de fl. 39, presume-se válida a comunicação 

dirigida, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC.

Assim, uma vez satisfeitas as diligências determinadas à fl. 233, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153464 Nr: 762-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MARIA CRISTINA M. DE FIGUEIREDO BACOVIS - 

OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 
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OAB:4.062-MT

 Autos n. 762-64.2013.811.0006 (Código: 153464)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por MOACIR MARCUCCI 

em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – REDE 

CEMAT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o depósito judicial da 

quantia executada (fls. 72/73).

A parte exequente, à fl. 79, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada. O pleito fora indeferido pelo Juízo à fl. 81, até que fosse 

apresentada concordância dos demais patronos da parte exequente, o 

que fora visto à fl. 83.

Com a concordância, expediu-se o alvará à fl. 84.

A parte autora apresentou quitação do valor do crédito às fls. 90/91.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que o requerido cumpriu com sua 

obrigação, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, 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, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 31 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RODNEY GURJAO BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 
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duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar atestado de matrícula em curso superior e cópia da 

CTPS sem anotação de emprego formal. Ora, a apresentação de carteira 

de trabalho sem anotação não é suficiente para contrariar o fato de que 

se dispôs a adquirir bem móvel de valor superior a R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), bem como ser dependente de pais que são servidores públicos 

federal e estadual conforme afirma, o que por si só denota a inexistência 

de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, 

a requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, bem como as informações 

pertinentes relativas a seus pais do qual depende, porém não o fez. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 1ª Vara Cível desta 

Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007442-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de indenização movida 

por JAIR DA SILVA em face de PORTOCRED S/A - CRÉDITO, 

INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO, ambos qualificados no processo. 

Realizados alguns atos processuais, após devidamente citada a parte ré 

apresentou contestação no id. 14604199, momento em que, juntamente 

com as teses defensivas, apresentou proposta de acordo para por fim ao 

litígio. Em manifestação apresentada pela parte autora, houve 

concordância com a proposta apresentada, requerendo a homologação do 

acordo pelo juízo. O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de 

mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do 

negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à 

medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença 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))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA I – Relatório BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS 

S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de YOLANDA 

THAYSA BARROS CARDOSO, ambos já qualificados neste processo, uma 

vez que a parte ré teria deixado de efetuar o pagamento das parcelas 

mensais referentes ao contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária pactuado. Diante disso, pleiteia o autor liminarmente a 

expedição de mandado de busca e apreensão, bem como a procedência 

da presente ação. Com a inicial juntou documentos. A liminar de busca e 

apreensão foi deferida na decisão de id. 15096756. A parte demandada 

apresentou pedido de reconsideração no id. 15302845, alegando que não 

houve a devida constituição em mora, uma vez que a notificação 

extrajudicial ocorrera de forma irregular, bem como inexiste qualquer mora 

por estar em dia com todas as prestações do contrato. Requer, portanto, a 

revogação da decisão liminar e imediata restituição do veículo apreendido. 

Com a manifestação vieram inúmeros documentos. Em despacho de id. 

15324619 foi oportunizada a manifestação da parte contrária. Em petição 

de id. 15417646 o banco requerente manifesta sua concordância com o 

pleito da parte demandada. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Sem delongas, o direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do 

Decreto-Lei n° 911/69: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, 

ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nessa linha, a 

caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, do 

aludido decreto: “§ 2º. 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.” No mesmo sentido, a Súmula nº 

72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Vale ressaltar que, nos 
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termos do que fora acenado, é indispensável que a carta seja entregue no 

endereço do domicílio do devedor, conforme constar no contrato, 

prescindindo da notificação pessoal do devedor, a exemplo do que já 

decidiu o STJ: “ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA 

ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO 

CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO 

VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA 

MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR 

INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR 

SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. 

EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR 

ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. (...) 4. Consoante a 

lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por 

carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com 

efeito, como não se trata de ato necessário para a 

caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há 

impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio 

legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com 

efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para 

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão 

ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, 

ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma 

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1292182/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

29/09/2016, DJe 16/11/2016) (destaquei) No vertente caso, verifica-se 

que a notificação extrajudicial enviada pelo banco sequer foi entregue pelo 

motivo de que "A entrega não pode ser efetuada - Endereço incorreto” (id. 

15095472). Em que pese encaminhada ao mesmo endereço indicado no 

contrato, fato é que sequer houve a entrega a qualquer pessoa que seja 

na residência, tornando evidente a inexistência de qualquer espécie de 

notificação. Outrossim, havia a possibilidade já aceita pela jurisprudência e 

por este juízo de levar a efeito o protesto por edital como meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor, conforme também já pacificou a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório,o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 

(destaquei) Diante desse quadro, não restou demonstrado o esgotamento 

das tentativas de localização do réu no endereço indicado no contrato e 

tampouco tentativa de localização para a utilização do protesto por edital 

como meio hábil a comprovação da mora do devedor para fins de busca e 

apreensão do objeto da demanda. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (TJMT - 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

(destaquei) Por fim, a própria instituição bancária, ora requerente, 

externou concordância com o pleito da requerida, a tornar incontroversa a 

afirmação de que não fora intimada e tampouco existe a mora. No ponto, 

não obstante ao que tudo indica ter sido levado a cabo o cumprimento da 

liminar de busca e apreensão do bem, o feito e carece de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. III – 

Dispositivo Posto isso, este Juízo JULGA EXTINTO o processo na forma do 

artigo 485, inciso VI, do CPC e, por conseguinte, revoga a liminar de busca 

e apreensão, devendo o veículo ser restituído à parte demandada no 

prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária, no importe de R$ 

500,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00. Ainda, CONDENA-SE a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª 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, no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora Avaliação e intimação 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 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 19 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA APARECIDA SARTIN DUTRA PARREIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª 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, no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora Avaliação e intimação 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 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 19 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª 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, no valor de R$ 105,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora Avaliação e intimação 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 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respect ivo comprovante.  Cáceres,  19 de setembro de 

2018.Atenciosamente, Solange Biscaro Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

 

AGUARDANDO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR(A))

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR(A))

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

CRISTINEI RODRIGUES MELO (RÉU)

 

AGUARDANDO IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005508-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE MORAES (AUTOR(A))

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANES JULIO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005508-79.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE FRANCISCO DE MORAES RÉU: IVANES JULIO Como a petição inicial 

é endereçada para a 5ª Vara, promova a escrivania a redistribuição. 

Caceres, 19 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES (ADVOGADO(A))

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 14197128). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACI GARCIA (AUTOR(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000636-21.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 
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JACI GARCIA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. HOMOLOGO por sentença o 

acordo de id. Num. 14827638. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b" do CPC. Sem custas. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Caceres, 18 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003118-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TRIAGEM Decorrendo prazo para contestação. 

Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Vistos, etc. Razão 

assiste à parte autora quanto ao transcurso do prazo recursal, tendo em 

vista que embora tenha havido manifestação da União, não foi interposto 

qualquer recurso nos autos. Sendo assim, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e cumpra-se a sentença proferida nos seguintes 

termos: “Expeça-se o necessário ao Cartório de Registro de Imóveis 

determinando o cumprimento da presente sentença em que determina a 

adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, condicionada ao 

recolhimento das custas, emolumentos e o ITCD (Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação).”. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Dreito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005383-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 para efetuar a intimação da 

parte autora, na pessoa do advogado(a)(s), para que tome(m) 

conhecimento da redesignação da audiência concentrada, conforme 

agendamento pela CEJUSC, abaixo transcrito: REAGENDO a sessão de 

conciliação para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das 

partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado das 

8horas às 12horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TRIAGEM Aguardando cumprimento de carta 

precatória Cáceres-MT, 19 de setembro de 2018. JOEL SOARES VIANA 

JUNIOR Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Expedido por ordem do(a) 

MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1005100-25.2017.8.11.0006; Valor causa: $9,450.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

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

processo: Parte Autora: RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) Nome: RICARDO TAVARES DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Dos Eucalipitos, s/n, Massa Barro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000; FINALIDADE: - Proceder à INTIMAÇÃO da PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, por intermédio de seu Representante legal, 

com o intuito de que compareça na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada 

para o dia 30 DE JANEIRO DE 2018 às 16H00MIN, que será realizada na 

SALA DE AUDIÊNCIAS da 3ª VARA CÍVEL, no FÓRUM DA COMARCA DE 

CÁCERES/MT. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Ricardo Tavares de Oliveira em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. Alega o autor, em 

síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito que resultou na sua 

invalidez permanente e redução da capacidade laborativa. Afirma que teve 

seu pedido de indenização negado pela seguradora em processo 

administrativo. Sustenta que faz jus a indenização no importe de 

R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Realizada audiência 

de conciliação, não houve composição (id. 11788714). Na oportunidade foi 

realizada avaliação médica do réu (id. 11788660). A Requerida apresentou 

contestação no id. 11559672, requerendo, preliminarmente, intimação do 

autor para apresentar comprovante de endereço em nome próprio, 

proceder com a juntada de documento pessoal legível. No mérito, alega a 

ausência de prova quanto ao nexo causal entre o acidente e lesão sofrida 

pelo autor e a consequente ausência de cobertura pelo seguro DPVAT. 

Intimadas a se manifestarem quanto a avaliação médica, a ré apresentou 

manifestação no id. 12130616 O Autor deixou de apresentar impugnação 

bem como manifestação quanto ao laudo de avaliação médica (id. 

124758320). Intimadas a indicarem provas, o autor requereu a produção 

de prova testemunhal. Já a requerida pugnou pela prova pericial 

considerando o laudo acostado, bem como a colheita do depoimento 

pessoal do autor. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O art. 357 do CPC dispõe acerca do saneamento do 
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feito: 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - 

resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assinala que “O saneamento – e agora também organização – do 

processo é realizado por meio de um ato processual complexo, como 

atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse 

momento procedimental: resolver, se houver, as questões processuais 

pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPV; 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. Página 623). 

Deste modo, eis o momento para o saneamento do feito. Inicialmente, 

ressalto que não se configura ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo a ausência de juntada de 

comprovante de endereço em nome próprio, haja vista que o requisito 

essencial é a indicação do endereço , nos termos do art. 319 do CPC, o 

que foi cumprido pelo autor. Sendo assim, não havendo indícios de fraude 

processual, permanece a presunção de boa fé da Requerente quanto a 

indicação do seu endereço. Ademais, quanto a cópia do documento 

pessoal do requerido, extrai-se dos autos que foi acostada e se encontra 

legível. Sendo assim, portanto, rejeito as alegações preliminares arguidas 

pela ré. Compulsando os autos, entendo necessária a dilação probatória a 

fim de que seja sanado o seguinte ponto controvertido: A ocorrência do 

acidente de trânsito narrado na inicial e a existência de nexo causal entre 

o evento e as lesões sofridas pelo autor que resultaram na invalidez 

alegada. Para melhor elucidação dos fatos, entendo pertinente a produção 

de prova oral, consistente na colheita depoimento pessoal da parte autora 

e oitiva de testemunhas, nos seguintes termos: a) Colheita do depoimento 

pessoal do autor, que deverá ser intimado pessoalmente para 

comparecimento, sob pena de confissão caso não compareça para 

prestá-lo (385, §1º, CPC). b) Inquirição de testemunhas a serem arroladas 

no prazo de 15 dias (art. 357, §4º, CPC), sendo a intimação destas 

incumbência do advogado da parte que as arrolou, nos termos do art. 455 

e ss. do mesmo códex. Em razão do acima exposto, designo audiência de 

instrução para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16:00 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se". ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1º e art. 386 caput, do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 357 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas as provas 

oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. Cáceres, 19 de setembro de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005100-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Expedido 

por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados 

do processo: Processo: 1005100-25.2017.8.11.0006; Valor causa: 

$9,450.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: RICARDO 

TAVARES DE OLIVEIRA Parte Ré:SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: - Proceder à INTIMAÇÃO da 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por intermédio de seu 

Representante legal, com o intuito de que compareça na AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO designada para o dia 30DE JANEIRO DE 2018 às 16H00MIN, 

que será realizada na SALA DE AUDIÊNCIAS da 3ª VARA CÍVEL, no 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por Ricardo 

Tavares de Oliveira em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT. Alega o autor, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito 

que resultou na sua invalidez permanente e redução da capacidade 

laborativa. Afirma que teve seu pedido de indenização negado pela 

seguradora em processo administrativo. Sustenta que faz jus a 

indenização no importe de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Realizada audiência de conciliação, não houve composição (id. 

11788714). Na oportunidade foi realizada avaliação médica do réu (id. 

11788660). A Requerida apresentou contestação no id. 11559672, 

requerendo, preliminarmente, intimação do autor para apresentar 

comprovante de endereço em nome próprio, proceder com a juntada de 

documento pessoal legível. No mérito, alega a ausência de prova quanto 

ao nexo causal entre o acidente e lesão sofrida pelo autor e a 

consequente ausência de cobertura pelo seguro DPVAT. Intimadas a se 

manifestarem quanto a avaliação médica, a ré apresentou manifestação 

no id. 12130616 O Autor deixou de apresentar impugnação bem como 

manifestação quanto ao laudo de avaliação médica (id. 124758320). 

Intimadas a indicarem provas, o autor requereu a produção de prova 

testemunhal. Já a requerida pugnou pela prova pericial considerando o 

laudo acostado, bem como a colheita do depoimento pessoal do autor. Por 

fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O art. 

357 do CPC dispõe acerca do saneamento do feito: 357. Não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões 

processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre 

as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 

373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e 

agora também organização – do processo é realizado por meio de um ato 

processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, 

cabendo aos Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as 

questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do 

Novo CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do 

mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código 

de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Deste modo, eis o momento para o saneamento do feito. 

Inicialmente, ressalto que não se configura ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a ausência 

de juntada de comprovante de endereço em nome próprio, haja vista que o 

requisito essencial é a indicação do endereço , nos termos do art. 319 do 

CPC, o que foi cumprido pelo autor. Sendo assim, não havendo indícios de 

fraude processual, permanece a presunção de boa fé da Requerente 

quanto a indicação do seu endereço. Ademais, quanto a cópia do 

documento pessoal do requerido, extrai-se dos autos que foi acostada e 

se encontra legível. Sendo assim, portanto, rejeito as alegações 

preliminares arguidas pela ré. Compulsando os autos, entendo necessária 

a dilação probatória a fim de que seja sanado o seguinte ponto 

controvertido: A ocorrência do acidente de trânsito narrado na inicial e a 
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existência de nexo causal entre o evento e as lesões sofridas pelo autor 

que resultaram na invalidez alegada. Para melhor elucidação dos fatos, 

entendo pertinente a produção de prova oral, consistente na colheita 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, nos 

seguintes termos: a) Colheita do depoimento pessoal do autor, que deverá 

ser intimado pessoalmente para comparecimento, sob pena de confissão 

caso não compareça para prestá-lo (385, §1º, CPC). b) Inquirição de 

testemunhas a serem arroladas no prazo de 15 dias (art. 357, §4º, CPC), 

sendo a intimação destas incumbência do advogado da parte que as 

arrolou, nos termos do art. 455 e ss. do mesmo códex. Em razão do acima 

exposto, designo audiência de instrução para o dia 30 de janeiro de 2019, 

às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se". ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1º e art. 386 caput, do CPC). 2. A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 455 do CPC), sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, 

desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 357 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas as provas 

oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. Cáceres, 19 de setembro de 2018. 

MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 15427379). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 14185 Nr: 237-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA, ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO, MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

HURTADO, DONATO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20681/O, HUDSON 

LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/O

 intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

10 (dez)dias, acostar aos autos a lista dos moradores atualizada, e, se 

possível com o respectivo telefone, fim de viabilizar a designação das 

audiências de acordo com a pauta do Cejusc.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184686 Nr: 5051-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIANI PACHECO CAVALCANTE E OUTROS, ANA 

PATRICIA PACHECO CAVALCANTE, CARLOS GERALDO LEITE DA 

COSTA, CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO, CICERA LEITE 

CAVALCANTE VELOZO, ANA PAULA CAVALCANTE VELOZO, 

SEBASTIÃO LEITE CAVALCANTE, CÍCERO LEITE CAVALCANTE, 

EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA, JOSÉ FERNANDO LEITE, MARIA 

APARECIDA CAVALCANTE LEAL, MARIA VERÔNICA LEITE DELGADO, 

VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestarem acerca das informações encaminhadas por 

parte do Departamaento de Depósito Judiciais acostada as fls.250/252.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA CANDELARIA DE FRANCA GARCIA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, CONTRARRAZOAR O 

RECURSO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51494 Nr: 820-14.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA ALVES & ALVES LTDA ME, ALOISIO 

COSTA ALVES, AMELIA BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉSIO RIBEIRO JÚNIOR - 

OAB:9491, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)ACOLHER 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para: JULGAR EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, ante a ocorrência do fenômeno da prescrição 

intercorrente incidente sobre os créditos relativos à CDA nº 000973/05-A, 

forte no artigo 173 do CTN e artigo 487, II, do CPC/15;b)Sem 

custas;c)Honorários advocatícios a serem arcados pela Fazenda Pública, 

fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no § 3º, inciso II c/c § 5º do art. 85, do CPC/15;d)Promova a 

liberação de todas as contrições efetivadas nos autos em favor da parte 

executada;e)Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, ao arquivo com as baixas de praxe;f)Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 10173-10.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEREZA PORTO RODRIGUES NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 
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PIVA - OAB:9715-B/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DEFERIR o 

pleito retro e para tanto determinar a liberação da quantia bloqueada, na 

conta de titularidade da executada ANA TEREZA PORTO RODRIGUES 

NORONHA, via Sistema Bacenjud;b)Intime-se o exequente para, no prazo 

de 30 (trinta) dias indicar bens da parte executada passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da LEF; 

c)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 10173-10.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEREZA PORTO RODRIGUES NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte executada, 

por meio de seu advogado, para que apresente seus dados bancários e 

CPF a fim de que possibilite a expedição de Alvará para depósito dos 

valores bloqueados. Em ato contínuo, conforme o art. 1º do Provimento 

n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, 

impulsiono os autos em carga ao Exequente para que fique intimado da 

decisão de fls. 62/63 e, querendo, apresente impugnação.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51494 Nr: 820-14.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA ALVES & ALVES LTDA ME, ALOISIO 

COSTA ALVES, AMELIA BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉSIO RIBEIRO JÚNIOR - 

OAB:9491, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14667/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que remeti para 

publicação em nome do executado a sentença proferida às fls. 138/139. 

Em ato contínuo, CERTIFICO que o Exequente interpôs TEMPESTIVAMENTE 

o Recurso de Apelação de fls. 144/145, assim, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, impulsiono os autos intimando o executado para que 

apresente suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155627 Nr: 3182-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA DE LEITE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 03 

volumes (461 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, para que no prazo de 15 dias 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155624 Nr: 3179-87.2013.811.0006

 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): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, GEAP Nº 

005593-012/2006, DILSON RAMOS DA SILVA, DANIEL DA SILVA 

MORAES, DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON APARECIDO 

DELUQUI MORALECO, DANIVAL BENTO RODRIGUES, JULIETA DE FARIA 

MONTEIRO PIRES, LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, LOURIVAL 

BENTO RODRIGUES, DONATILA VILABALDE PINHEIRO BACCA, 

HUMBERTO DE PINHO GARCIA, JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA, LUCIA 

MARIA DE ALMEIDA SILVA, MÁRIO CONCEIÇÃO BASTOS, ELISIO DA 

SILVA, JOÃO FERREIRA GOMES, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA 

MONTEIRO, MARINALVA DENIPOTI MANFRIN, MARIA LOURDES DA SILVA 

GOMES, MARINO VILABALDE PINHEIRO, JOÃO MARIO RIBEIRO, ELIANE 

MOREIRA DE ARRUDA, ANA TEREZA RONDON, AVELINO SENA 

SANTIAGO, ELIANE FERREIRA CAMPOS, ESDRAS CREPALDI LEITÃO, 

MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO MANOEL BARBOZA, NILZA 

HELENA RODRIGUES EGUES, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, NEUZA 

MARIA DE SOUZA DUQUEVIS, MARIA AMÉLIA DE LARA AIRES F. BRAGA, 

VANIA DA COSTA SACRAMENTO, ROSELI APARECIDA BERTOLDO, 

ETANIA APARECIDA BERNARDES GATTASS, ENEIDE EGUES, JOSÉ 

APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ SERRÃO, JOSÉ LEITE DA SILVA, 

MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA, JOAQUIM FRANCISCO 

DA COSTA NETO, ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO, IRAM FARDIM 

CAETANO, LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI, LIZIANE MARIA 

ARAÚJO COSTA, FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ, GILBERTO JOSÉ DA 

COSTA, ADENILSON RAMOS PEREIRA, JOSÉ TEODORO FERREIRA 

MENDES, ORDILETE APARECIDA CORREIA GONÇALVES, ELIETE 

DOMINGAS DA SILVA, LUIS AURELIO ALVES, VANESSA SANTANA DAS 

NEVES, SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES, JONESIA POUSO 

GRACIOLI, MARIO MARCIO FERREIRA, ANA SUELY GATTASS ALVARES, 

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO, HELENA BATISTA DE 

OLIVEIRA, JOEL VALENTIM DA SILVA, VALERIA ALVES DE SOUZA, 

CÉLIO DA SILVA LOURENÇO, ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA, 

EDVAIR MAURÍCIO RODRIGUES, JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO, 

ADEVAU NATIO DE MIRANDA, INES MARIA CARNEIRO GERALDES, 

ANILCE RIBEIRO DA SILVA, ADÃO GOMES DE CAMPOS, ROLANDO 

ANTONIO EGUES, ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, ANILDE RIBEIRO 

DA SILVA, ELIANA DA SILVA CARVALHO, SARAH LAURENTINE SILVA 

MORENO, CELSO JOSÉ DA SILVA, FÁBIO LUIS LOURENÇO, THAÍS 

CARVALHO SABINO, FÁBIO LUIZ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Ricarte - OAB:4411, 

ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

OAB:3607, ETANIA APARECIDA BERNARDES - OAB:, LUCIANE 

INFANTINO FRANÇA - OAB:14668, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT, PAOLA FREITAS PENNAS - OAB:15584, PAULA 

MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO 

- OAB:12.829/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)Reconhecer o efeito suspensivo dos Embargos de Declaração 

apresentados e de eventuais recursos a serem aviados contra a 

sentença para impedir o cumprimento do julgado até o seu efetivo trânsito 

em julgado;(b)Vistas às partes ex adversas para contrarrazoar o recurso 

interposto; (c)Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155624 Nr: 3179-87.2013.811.0006

 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): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, GEAP Nº 

005593-012/2006, DILSON RAMOS DA SILVA, DANIEL DA SILVA 

MORAES, DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON APARECIDO 

DELUQUI MORALECO, DANIVAL BENTO RODRIGUES, JULIETA DE FARIA 

MONTEIRO PIRES, LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, LOURIVAL 

BENTO RODRIGUES, DONATILA VILABALDE PINHEIRO BACCA, 

HUMBERTO DE PINHO GARCIA, JOÃO BOSCO PINTO DE MIRANDA, LUCIA 

MARIA DE ALMEIDA SILVA, MÁRIO CONCEIÇÃO BASTOS, ELISIO DA 

SILVA, JOÃO FERREIRA GOMES, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA 
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MONTEIRO, MARINALVA DENIPOTI MANFRIN, MARIA LOURDES DA SILVA 

GOMES, MARINO VILABALDE PINHEIRO, JOÃO MARIO RIBEIRO, ELIANE 

MOREIRA DE ARRUDA, ANA TEREZA RONDON, AVELINO SENA 

SANTIAGO, ELIANE FERREIRA CAMPOS, ESDRAS CREPALDI LEITÃO, 

MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ANTONIO MANOEL BARBOZA, NILZA 

HELENA RODRIGUES EGUES, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, NEUZA 

MARIA DE SOUZA DUQUEVIS, MARIA AMÉLIA DE LARA AIRES F. BRAGA, 

VANIA DA COSTA SACRAMENTO, ROSELI APARECIDA BERTOLDO, 

ETANIA APARECIDA BERNARDES GATTASS, ENEIDE EGUES, JOSÉ 

APARECIDO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ SERRÃO, JOSÉ LEITE DA SILVA, 

MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA, JOAQUIM FRANCISCO 

DA COSTA NETO, ZUBEIDE PEIXOTO AMBROSIO CURVO, IRAM FARDIM 

CAETANO, LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI, LIZIANE MARIA 

ARAÚJO COSTA, FÉLIX FRANCISCO DA CRUZ, GILBERTO JOSÉ DA 

COSTA, ADENILSON RAMOS PEREIRA, JOSÉ TEODORO FERREIRA 

MENDES, ORDILETE APARECIDA CORREIA GONÇALVES, ELIETE 

DOMINGAS DA SILVA, LUIS AURELIO ALVES, VANESSA SANTANA DAS 

NEVES, SOLANGE APARECIDA DA COSTA BORGES, JONESIA POUSO 

GRACIOLI, MARIO MARCIO FERREIRA, ANA SUELY GATTASS ALVARES, 

ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO, HELENA BATISTA DE 

OLIVEIRA, JOEL VALENTIM DA SILVA, VALERIA ALVES DE SOUZA, 

CÉLIO DA SILVA LOURENÇO, ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA, 

EDVAIR MAURÍCIO RODRIGUES, JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO, 

ADEVAU NATIO DE MIRANDA, INES MARIA CARNEIRO GERALDES, 

ANILCE RIBEIRO DA SILVA, ADÃO GOMES DE CAMPOS, ROLANDO 

ANTONIO EGUES, ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, ANILDE RIBEIRO 

DA SILVA, ELIANA DA SILVA CARVALHO, SARAH LAURENTINE SILVA 

MORENO, CELSO JOSÉ DA SILVA, FÁBIO LUIS LOURENÇO, THAÍS 

CARVALHO SABINO, FÁBIO LUIZ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Ricarte - OAB:4411, 

ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

OAB:3607, ETANIA APARECIDA BERNARDES - OAB:, LUCIANE 

INFANTINO FRANÇA - OAB:14668, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT, PAOLA FREITAS PENNAS - OAB:15584, PAULA 

MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621, PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO 

- OAB:12.829/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)A teor do 

art. 487, I CPC c/c art. 37, caput, e inciso XIV c/c art. 40, § 2.º da 

Constituição da República de 1988, julgar totalmente procedentes os 

pedidos constantes da presente Ação Civil Pública movida pelo Ministério 

Público contra o Município de Cáceres e demais requeridos para declarar 

nulos todos os atos administrativos e seus efeitos que concederam 

incorporações de vantagens transitórias à remuneração dos servidores 

públicos municipais de Cáceres ativos ou inativos expedidos a partir de 

16/12/1998 (publicação da Emenda Constitucional n.º 20) por 

reconhecê-los incompatíveis com a Constituição da República, nos termos 

do art. 487, I CPC;b)Processo não sujeito ao reexame necessário face ao 

valor da causa, forte no art. 496 § 3.º CPC; c)Sem custas e sem 

honorários na forma da lei;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-s

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

MARIA BATISTA MENDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA TAMYRES TAQUES (REQUERENTE)

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FREYER (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/11/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002966-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO REQUERENTE A EMENDAR A INICIAL O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/11/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004857-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE COUTINHO (REQUERENTE)
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MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

RICARDO RUSSO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/11/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004933-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

07/11/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005706-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMO O DR. RONALDO MARTIN FRAGA DOS TERMOS DO EMAIL RETRO, 

NO PRAZO LEGAL PARA ENTENDER O QUE É DE DIREITO..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WALDEMIR DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006090-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA BISPO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA SCARLET GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, BEM COMO PARA JUNTAR NOS 

AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO PEDRO FILOMENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005188-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO RETRO, PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SANDRA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OLIZETE DE FATIMA AGUIRRA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011843-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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IRENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA EM DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

LENIR FÉLIX LUIZ FLORÊNCIO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003836-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ATAIDES FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRIDO PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-40.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RAIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDER WEIGERT MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ALVARÁ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-53.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANTONIA JACINTA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY APARECIDA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

intimar as partes da sentença retro

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005505-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005505-27.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Em síntese, 

alega o requerente que, ao tentar obter crédito perante uma instituição 

financeira, descobriu-se haver protesto em seu nome inscrito pelo 

requerido. Aduz ainda que, ao procurar o requerido para averiguação, 

descobriu-se que o imóvel é pertencente a outra pessoa, tendo o ente 

público transferido a dívida referente ao IPTU para o requerente sem que 

houvesse qualquer negócio jurídico firmado. Com isto, informa que entrou 

com procedimento administrativo para correção de tal erro. Na data de 

14/09/2018 fora emitida Certidão pelo requerido, informando que o 

requerente não possui débitos perante o ente público, porém a inscrição 

do protesto não havia sido retirada. Diante dos fatos acima narrados, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela antecipatória a 

retirada da inscrição do protesto. 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 a 

certidão de id. 15410926, o requerente não possui débitos com o 

requerido, tendo sido procedente o pedido administrativo protocolado no 

id. 15410933, não havendo motivos para a manutenção da inscrição no 

protesto. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente 

demonstrado, pois o requerente não pode obter crédito financeiro e 

comercial tendo em vista a inscrição 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) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com 

a retirada do nome do requerente no protesto de título 2016/10238, 

Instrumento 157713, Livro 771, Folhas 79, do 3º Ofício de Notas e 

Protestos da Comarca de Cáceres/MT, sob pena de crime de 

desobediência; c) Dispensada a audiência de conciliação, em razão da 

natureza da ação; d) Cite-se o requerido para que, caso queira, conteste 

a ação; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão; f) 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de setembro de 2018. Cáceres/MT, 19 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 133774 Nr: 2683-29.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240204 Nr: 8087-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,(...) Destarte, por todo exposto, haja vista a aplicabilidade da 

substituição no caso concreto, indefiro o pedido de revogação da prisão 

preventiva e CONCEDO A SUBSTITUIÇÂO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 

DOMICILIAR à acusada AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA, por 

aplicação literal da lei, devendo esta se manter recolhida em sua 

residência só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (CPP, 

Art. 317), ficando proibida de traficar. Fica a autuada advertida que o 

descumprimento da determinação acima dará ensejo ao restabelecimento 

de sua prisão preventiva (Art. 313, III, CPP). EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

MANDADO DE PRISAO DOMICILIAR e TERMO DE COMPROMISSO em favor 

de AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA, se por outro motivo não estiver 

presa, observando-se as disposições do Artigo 1.426 e ss. da 

CNGC.Determino que a substância entorpecente apreendida seja 

incinerada, juntando-se no processo o competente Auto, lavrado pelo 

delegado de polícia, com as observâncias exigidas pela recente alteração 

na Legislação Antidrogas, trazida pela Lei n. 12.961/2014 , §§3º e 4º do 

Art. 50 da Lei 11.343/2006. Malgrado a autuada não tenha relatos de maus 

tratos ou tortura, requisite-se o exame de corpo de delito definitivo. Sai o 

Ministério Público intimado.Verificando que as crianças encontram-se 

aparentemente em situação de risco, notifique-se o Ministério Público e o 

Juízo da Infância e Juventude para adoção das providencias cabíveis. 

Intimem-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR o 

acusado WANDERSON ALVES BELMIRO, brasileiro, convivente, técnico 

em condicionadores de ar, nascido aos 27/06/1992, natural de Cuiabá/MT, 

filho de Dionísio José Delmiro e Oélia Aparecida Alves, portador do CPF nº. 

042.831.761-84, com endereço na Avenida Santa Bárbara, quadra 34, lote 

24, Bairro Parque do Lago, Várzea Grande/MT, (atualmente recolhido na 

Cadeia Pública de Várzea Grande/MT), nos termos do artigo 121, §2º, 

incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e ABSOLVER o 

denunciado WELISON ANTÔNIO SALES SANTOS, brasileiro, solteiro, 

técnico em condicionadores de ar, nascido aos 27/08/1994, natural de 

Cáceres/MT, filho de Benedito Lucas dos Santos e Ajane Galdino Sales 

Santos, portador do CPF nº. 048.954.591-28, com endereço na Avenida Z, 

quadra 16, casa 01, Bairro Maringá III, Várzea Grande/MT, (atualmente 

recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande/MT), nos termos do artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação descrita no 

artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, por 

não existir provas suficientes para a condenação. Passo, pois, à análise e 

aplicação da dosimetria da pena:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 216189 Nr: 3927-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CAMPOS DE ALMEIDA, LUCIMARA DA 

SILVA SANTOS, JAIME BELO DE AMORIM, ZENAIDE LEMES DA SILVA 

BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AMBRÓSIO CURVO 

FILHO - OAB:22120/O

 Vistos etc,

Do exame dos autos, verifica-se que as rés KARINA CAMPOS DE 

ALMEIDA e LUCIMARA DA SILVA foram devidamente citadas por edital 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal (fls. 66/67), 

entretanto, não apresentaram resposta à acusação, nem constituíram 

advogado para defendê-las, conforme certidão de fls. 68.

Ante o teor da manifestação ministerial de fl. 69, com supedâneo no artigo 

366 do Código de Processo Penal, suspendo o processo e o curso do 

prazo prescricional.

 Outrossim, deixo de determinar a produção das provas antecipadas por 

não considerá-las de natureza urgente, pois, da análise do caso concreto, 

não vislumbro necessária tal produção, haja vista não existirem elementos 

que indiquem sua necessidade e o risco de não ser possível produzi-la no 

futuro (“periculum in mora”).

 Ademais, ACOLHO o último parágrafo da cota ministerial de fl. 69 e 

DETERMINO o desmembramento do feito em relação às denunciadas 

KARINA CAMPOS DE ALMEIDA e LUCIMARA DA SILVA, citadas por edital 

(fls. 66/67), nos termos do Art. 80 do Código de Processo Penal.

Após o desmembramento, o que deverá ser certificado, remetam-se estes 

autos ao arquivo provisório, procedendo à baixa no relatório estatístico 

mensal.

 O presente feito seguirá em relação ao acusados Zenaide Lemes da Silva 

Benevides e Jaime Belo de Amorim.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 221910 Nr: 8440-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Intimação da DEFESA, acerca da expedição de Carta Precatória à 

Comarca de PORTO VELHO/RO, com finalidade de INTIMAR o denunciado 

da data da audiência neste Juízo, bem como INTERROGAR o denunciado 

DAURI FELIX DUTRA, naquela comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159874 Nr: 7648-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MEDEIROS SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 76, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado LINDOMAR MEDEIROS SODRÉ, para querendo constituir 

novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 180389 Nr: 2493-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BARBOSA ALBERTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10506/MT

 Vistos etc, Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de RODRIGO BARBOSA ALBERTIM, 

qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 

306, caput, c/c art. 309, ambos da Lei 9.503/97. (...) Por conseguinte, se o 

denunciado, veio a óbito, alternativa não resta se não a extinção da 

punibilidade, ex vi do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Ex positis, com 

espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 62, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de RODRIGO 

BARBOSA ALBERTIM, em virtude de sua morte. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194027 Nr: 10780-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA, 

devidamente qualificado, em virtude do cumprimento das condições 

impostas e expiração do prazo da Suspensão Condicional do Processo, 

sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220691 Nr: 7630-19.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 68, determino que seja feita a intimação pessoal 
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do denunciado DENILSON DE CAMPOS, para querendo constituir novo 

patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174857 Nr: 9863-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ODÉCIO DA CRUZ, CARLOS 

VAGNER PEREIRA, MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Vistos etc,

Sendo tempestivo, conforme certidão de fl. 256 RECEBO o recurso de 

apelação interposto pelo apelante à fls. 247/250 referente ao acusado 

CARLOS VAGNER PEREIRA e 251/255 referente ao acusado MICHAEL 

CARVALHO DE ARRUDA (artigo 593, inciso I, CPP).

Já apresentadas às razões recursais, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para apresentação das contrarrazões recursais (Art. 600, CPP).

 Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 130081 Nr: 8713-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 (...) Por estas razões, com fulcro no Artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, 

inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado CRISTIAN COSTA SILVA, qualificado nos autos, quanto ao delito 

previsto no art. 307, do CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou 

impedimento da prescrição. (...) Por estas razões, com fulcro no Artigo 

107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CRISTIAN COSTA SILVA, 

qualificado nos autos, quanto ao delito previsto no art. 333, do CP, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. 

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228182 Nr: 12975-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIENE MENDONÇA MACIEL, ANTONIO DEMI 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DEMI DO NASCIMENTO, 

Filiação: Maria das Graças do Nascimento e Francisco Costa do 

Nascimento, data de nascimento: 23/02/1983, brasileiro(a), natural de 

Independencia-CE, 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de ANTONIO 

DEMI DO NASCIMENTO, acima qualificado, pela conduta típica prevista no 

artigo 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc,I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia em relação ao réu ANTÔNIO DEMI DO NASCIMENTO, nos termos 

do Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso nas sanções 

nela imputadas.II – Posto isso, defiro o pedido formulado pelo Ministério 

Público na cota retro, razão pela qual, determino que se proceda a citação 

do denunciado ANTÔNIO DEMI DO NASCIMENTO pela via editalícia, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.III - Decorrido o prazo sem 

resposta, ou declarando o réu não ter condições de constituir advogado, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública, para patrocinar sua defesa, sem 

ônus ao Estado ou qualquer ônus ao réu.IV - Após, conclusos para os 

fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 18 de setembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 234214 Nr: 3967-28.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, 

Cpf: 02550276132, Rg: 1718545-9, Filiação: Geralda do Nascimento 

Ribeiro e Francisco Pinto Ribeiro, data de nascimento: 02/03/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), morador de rua, Telefone 

65-9-9996-7439. 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, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de EDIVALDO 

DO NASCIMENTO RIBEIRO, acima qualificado, pela conduta típica prevista 

no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc,O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia contra EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO por ter 

supostamente cometido à conduta criminosa tipificada no Art. 155, § 1° do 

Código Penal.O acusado foi preso em flagrante delito segregado ao 

cárcere, sendo deferida sua liberdade provisória, mediante o cumprimento 

de medidas cautelares.A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2018 

(fls.40).Fora determinado que o réu fosse citado e apresentasse resposta 

à acusação, por escrito no prazo de 10 dias, entretanto, o mesmo não foi 

localizado no endereço constante no mandado de citação, ademais, 

consta a informação de que o réu e sua mãe se mudaram para um sítio no 

Distrito do Caramujo, conforme certidão de fls. 44. O ilustre parquet 

manifestou-se pela citação do réu pela via editalícia nos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal, revogação do benefício da liberdade 

provisória, decretando-se a prisão preventiva do réu haja vista que 

descumpriu as medidas cautelares impostas à concessão do benefício da 

liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. DEFIRO o pedido do ministério 

público quanto à citação por edital do réu de fls.45.CITE-SE o réu 

EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO por edital, com as cautelas de 
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praxe, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).Decorrido o 

prazo sem resposta, voltem-se os autos conclusos.Caso compareça o 

réu, e declare não ter condições de constituir advogado, desde já NOMEIO 

a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, concedendo-lhe vista 

dos autos no ato de nomeação.Quanto ao pedido de restabelecimento da 

prisão. DECIDO. Reza o Art. 312, do Código de Processo Penal, que a 

prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria.Contudo, malgrado a existência de 

provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, verifica-se a 

ausência de abalo à ordem pública ou ameaça à aplicação da lei penal e 

instrução criminal, mormente considerando que não se extrai dos 

documentos até o momento colacionados qualquer indicação de que o 

acusado, em liberdade, reiterará a prática criminosa ou se furtará à 

aplicação da lei penal. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE 

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO 

DE AGENTES E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUER A MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP– DECISÃO DE PISO QUE SE 

MOSTRA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Se o Juízo singular não 

reconheceu a necessidade da prisão preventiva, porquanto ausentes os 

requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes à garantia da ordem pública e 

conveniência da instrução criminal, tal decisum deve ser mantido por este 

órgão revisor, à vista do manifesto descabimento da medida extrema. E, o 

largo decurso de tempo, inclusive sem novas incursões criminosas, aliado 

à ausência de comprovação da necessidade da segregação cautelar, 

obstam a decretação da medida excepcional. (TJ/MT RSE 44227/2015, 

DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). Grifei e DestaqueiEx positis, 

INDEFIRO o pedido de restabelecimento da prisão do denunciado 

EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO, formulado pelo Ministério Público, 

ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.Ciência ao 

Ministério Público.Cite-se. Intimem-se e 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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 18 de setembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237767 Nr: 6469-37.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Representação cod. n. 237767

 Vistos, etc.

 Levando-se em consideração as justificativas apresentadas pela defesa 

do representado Nelson Ribeiro (fls. 63/64), e em consonância com o 

parecer ministerial (fl. 84), AUTORIZO o requerente a frequentar a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, durante o período noturno, nos dias de culto, bem 

como reconheço como sendo seu domicílio, o local de trabalho (Site 

Contabilidade) e a sua propriedade rural, localizada na Sesmaria Acorizal, 

neste Município.

 Saliento que permanecem inalteradas as demais medidas cautelares 

impostas, dentre elas, a proibição de manter contato com a vítima, bem 

como frequentar os locais em que a mesma se encontre.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cáceres/MT, 13 de setembro de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238416 Nr: 6911-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6911-03.2018.811.0006 – Id. 238416

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DEROSSI VANDERLEI MARIS FILHO

INTIMANDO: Vítima: Meiriele Salvaterra Mendes, Cpf: 74960024100, Rg: 

1844568-3 SSP MT Filiação: Delfina Salvaterra Mendes, data de 

nascimento: 09/02/1988, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

do lar, Endereço: Rua Dom Aquino Nº 38, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificado, de que foram aplicadas 

medidas protetivas em seu favor, conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima MEIRIELE 

SALVATERRA MENDES, tendo como suposto agressor DEROSSI 

VANDERLEI MARIS FILHO, que teria cometido, em tese, o crime de 

ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar 

as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe 

que as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor de 

ter contato com eventual filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Não há que se falar em prestação de alimentos provisórios, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 
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aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. TENDO EM VISTA O 

CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO 

SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

18 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 6345-54.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6345-54.2018.811.0006 – Id. 237590

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA

INTIMANDO: Autor do fato: Gabriel Ribeiro de Souza Filiação: Elissandra de 

Tal, brasileiro(a), Endereço: Rua da Felicidade, S/n, Resid. Bem Viver, 

Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas medidas protetivas em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcilamente transcrita.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, em substituição legal. De acordo com o art. 

18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da 

vítima KARINA TELES DE CAMPOS, tendo como suposto agressor 

GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA, que teria cometido, em tese, o crime de 

lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a 

analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 

dispõe que as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam 

analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, 

efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica. Trata-se, 

dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva 

da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de 

declaração da ofendida e boletim de ocorrência. Diante deste cenário, 

revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo 

relato, até prova em sentido contrário, está amparado de credibilidade, 

motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias 

no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no 

âmbito familiar. Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no 

registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, 

há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem 

como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para 

atitudes mais graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação. 03- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se 

em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, 

também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, 

devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Por fim, determino que 

o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

18 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 177248 Nr: 592-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 592-24.2015.811.0006 – Id. 177248

ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALEXSANDER APARECIDO DA CRUZ

INTIMANDO: Indiciado(a): Alexsander Aparecido da Cruz, Cpf: 

00523536135, Rg: 16123557 SSP MT Filiação: Maria Rosaria da Cruz, data 

de nascimento: 25/04/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), taifeiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O INDICIADO, acima qualificado, de que fora extinta 

sua punibilidade nos autos, conforme sentença cuja parte dispositiva 

segue abaixo transcrita. INTIMAR O INDICIADO para que compareça a esta 

secretaria criminal portando cópia dos documentos pessoais (RG e CPF), 

e número de conta bancária, para fins de restituição do valor pago a título 

de fiança.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Assim sendo, defiro o pedido ministerial e com 

fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, 

declaro por antecipação EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado, qualificado 

nos autos, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 

estado. Por fim, caso haja bens e valores apreendidos, os mesmo devem 

ser restituídos. 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, 

18 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236765 Nr: 5759-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5759-17.2018.811.0006 – Id. 236765

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WILSON MARQUES

INTIMANDO: Autor do fato: Wilson Marques, Cpf: 90915569191, Rg: 

1489766-0 SSP MT Filiação: Emidio Marques e Benedita de Souza, data de 

nascimento: 31/07/1979, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, solteiro(a), 

vendedor, 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.

MEDIDAS PROTETIVAS: “Vistos em plantão judiciário Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas efetuado pela Autoridade Policial, narrando 

episódio de violência doméstica com lesão corporal praticada por WILSON 

MARQUES. O pedido ora apresentado foi instruído com o requerimento de 

medidas protetivas e termo de declarações da ofendida em que noticia o 

cometimento de injúria e lesão corporal pelo pretenso ofensor, atentando, 

pois, contra bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006. Vieram os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamenta-se e decide-se. De acordo 

com o contido no requerimento, a vítima declara que é casada há 03 anos 

com o suposto ofensor e que, desde o início do relacionamento, sempre 

tiveram discussões e que na data de hoje fora injuriada pelo ofensor e, ao 

revidar as ofensas, ele teria atingido a declarante com uma taboa de 

madeira, lesionando a sua perna e pé. Ante as declarações da vítima, 

entende-se que os fatos narrados sugerem a adoção de medidas cabíveis 

para coibir novas ameaças por parte do ofensor, a fim de evitar lesão à 

bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/06. Assim, sem a oitiva da parte 

requerida, por entender que a medida de proteção deve ser imediatamente 

cumprida, com fulcro no artigo 22 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 

este Juízo DEFERE os pedidos da autoridade policial para o fim de 

DETERMINAR: 1 – AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE 

CONVIVÊNCIA; 2 – PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA, DE 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, NO LIMITE MÍNIMO DE 500 METROS; 

3 – PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO E 4 – 

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA A FIM 

DE LHE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. A ofendida 

deverá comunicar IMEDIATAMENTE à Autoridade Policial caso o ofensor 

descumpra qualquer uma das determinações contidas nesta decisão. 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO para o 

pretenso ofensor, deixando-o ciente das proibições provisoriamente 

estabelecidas, e para que, no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, 

se quiser. CONSIGNE-SE no mandado que o descumprimento da presente 

medida protetiva poderá acarretar na prisão do pretenso ofensor nos 

termos do art. 313, inciso III do CPP. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Após o decurso de 6 (seis) meses, e 

não havendo informações que demonstrem a necessidade da manutenção 

das medidas aplicadas, hei por bem determinar seu arquivamento, com a 

devida notificação da vítima, com as baixas e anotações de praxe. As 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

18 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230359 Nr: 1423-67.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA NUNES - OAB:, MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - OAB:24173/O

 Autos n° 1423-67.2018.811.0006 – Cód. 230359

Vistos em correição.

Defiro o requerimento do Parquet.

Encaminhem-se os autos à assistente social para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realizem estudo psicossocial junto aos menores avós, pai 

biológico e demais familiares, para verificar as condições em que estes se 

encontravam submetidos junto a genitora, conforme pleiteado pelo 

Parquet, devendo apontar a situação vivenciada por estes.

Com a juntada do laudo, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186934 Nr: 6315-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA BARROS 

MUNIZ - OAB:13870/MA

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 50880 Nr: 526-59.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BORGES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos em correição.

Insira na capa dos autos numeração única conforme preconiza o CNJ.

Após, confeccione-se cálculo de prescrição pelo sistema do CNJ.

Oportunamente, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria
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PORTARIA N. 69/2018-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. José Mauro Nagib Jorge - Diretor do 

Foro da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora PATRICIA FERREIRA VARGAS, Técnico judiciário - 

matrícula nº 13540, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca de Diamantino-MT, a partir 

da publicação desta.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Diamantino – MT, 13 de setembro de 2018.

 Dr. José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000468-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

JOSIANE CORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA BARBOSA (RÉU)

ANTONIO BARBOSA (RÉU)

 

Intimo a patrona da Autora para manifestar nos autos, acerca do Termo de 

Audiência - CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000925-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. M. F. (REQUERENTE)

R. C. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Diamantino 

- MT JUÍZO DA Segunda Vara MANDADO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - 

URGENTE EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Gerardo 

Humberto A. da S. Junior NÚMERO DO PROCESSO: 

1000925-54.2018.8.11.0005 ESPÉCIE:GUARDA (1420) REQUERENTE: 

MANOEL CECILIO DA MOTA FILHO REQUERIDO: MARIA CLAUDINETE 

ALVES DA SILVA FINALIDADE: PROCEDER o Estudo Psicossocial no 

prazo de 10 dias. DESPACHO/DECISÃO: Diamantino - MT, 17 de setembro 

de 2018 HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000110-28.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. 1.Remeta-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, para realização 

do cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM, devendo ser encaminhados os documentos elencados no 

art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail para a 

elaboração do cálculo. 2. Após o retorno dos autos, com o aporte do 

cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do TJMT, intimem-se as partes para manifestação. 3. Caso 

não haja manifestação dos interessados, expeça-se RPV nos moldes do 

artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000790-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000790-76.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: TATIANE MENDES DOS 

SANTOS EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LARA DE PINHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, 

fato que, consequentemente, importa em extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 
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9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 

17 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001152-78.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABRICIO DE ALMEIDA LARA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado. Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte autora. Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 17 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando que a 

transação foi estipulada em diversas prestações e a existência de 

obrigações futuras, permaneçam os autos na secretaria até o final do 

prazo do cumprimento da obrigação. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 17 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 100/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da 

Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e 

aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos 

poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, 

sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais 

(art. 14 da CNGC do Foro Extrajudicial);

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei 8.935/94 o disposto na Lei Estadual 6.940/97, 

bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público 

Civil do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 40/90 e do 

Código de Ética - Lei Complementar Estadual 112/2002, de acordo com o 

Provimento n.º 05/2008/CM, art. 54, § 1º.

Considerando que o teor da decisão proferida às fls. 137/139 do 

procedimento ID 158897, tendo sido consignado que "no caso, verifico 

erro grosseiro da titular do serviço registral, porquanto o ato de 

desapropriação foi averbado na Matrícula nº 5.283, quando o artigo 167, 

inciso I, "34)" da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) determina que 

"no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro da 

desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de 

desapropriação, fixarem o valor da indenização", bem como que "também 

praticou erro crasso a titular do Cartório de Registro de Imóveis na 

abertura da Matrícula nº 29.104, ao indicar como proprietários do imóvel as 

pessoas de Adelar Tafarel e Isaíra Maria Tafarel, quando deveria indicar 

como proprietário o Munícipio de Santo Antônio do Leste-MT, além de ter 

promovido indevidamente a averbação de abertura de matrícula (AV. 01 M 

29.104 – Protocolo 98.644), justamente porque não se averba abertura de 

matrícula, pois esse pedido em nada altera o imóvel ou lhe é capaz do 

promover acréscimo", cujas situações são contrárias ao disposto no 

artigo 167, incisos I e II, da Lei 6.015/73.

 Considerando que o pedido encontra-se instruído com relevante conjunto 

probatório;

Considerando que de acordo com o art. 31 da Lei 8.935/94 são infrações 

disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 

penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das prescrições 

legais ou normativas;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei 8.935/94;

Considerando que as penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato, 

nos termos do art. 34 da Lei 8.935/94;

Considerando que a gravidade dos fatos narrados no presente 

procedimento comportam, em tese, a aplicação da pena de perda da 

delegação, prevista no art. 34, IV da Lei 8.935/94;

Considerando que a sindicância será instaurada como preliminar do 

processo administrativo nos casos de perda da delegação, quando a 

infração não se revelar evidente, em consonância com o art. 20, I da Lei 

Estadual 6.940/97;

Considerando que o artigo 309 da CNGCE estabelece que "Art. 309. No 

processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O 

juiz natural para o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve 

determinar a instauração de portaria que conterá: I – a autoridade 

instauradora e o fundamento legal da instauração; II - a descrição dos 

fatos e a identificação do arguido; III – o prazo para a defesa; IV – a 

oportunidade para a produção de provas;".

RESOLVE:

INSTAURAR SINDICÂNCIA para apuração dos fatos acima mencionados, 

conforme decisão proferida às fls. 137/139 do procedimento ID 158897, 

melhor elucidação dos fatos e outros fatos por ventura apurados no 

decorrer deste procedimento, em face de ELZA FERNANDES BARBOSA, 

brasileira, titular do Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste, portadora 

do RG nº 0265533-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob 109.276.701-00, com 

endereço à Av. Cuiabá, nº 550, Centro, Primavera do Leste-MT, pelo 

descumprimento, em tese, do art. 31, inciso I, da Lei 8.935/94, e outros que 

acaso venham a ser constatados durante a investigação;

DETERMINAR a citação pessoal da sindicada, acompanhado de cópia da 

presente Portaria, para apresentar defesa, arrolar suas testemunhas e 

requerer as provas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

NOMEAR o servidor Andrey Cordeiro M. Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, para secretariar os trabalhos, sob a presidência deste 

Magistrado;

FIXAR prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça (art. 309, § 1º, CNGCE).

Primavera do Leste/MT, 06 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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PORTARIA N.º 101/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da 

Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e 

aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos 

poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, 

sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais 

(art. 14 da CNGC do Foro Extrajudicial);

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei 8.935/94 o disposto na Lei Estadual 6.940/97, 

bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público 

Civil do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 40/90 e do 

Código de Ética - Lei Complementar Estadual 112/2002, de acordo com o 

Provimento n.º 05/2008/CM, art. 54, § 1º.

Considerando o teor da decisão proferida às fls. 19/20 do procedimento ID 

207325, tendo sido consignado que o Município de Primavera do Leste 

noticiou "a mora do Cartório do 1º Ofício em fornecer as matriculas 

referentes à regularização fundiária do Loteamento Cidade Primavera I" e 

que "a prática do ato veiculado se deu em desacordo com o disposto no 

artigo 188 da Lei de Registros Públicos e artigos 1.069, § 2º, artigo 1.811 e 

artigo da CNGCE, à medida que a requerida não observou os prazos legais 

para a expedição das matrículas, porquanto realizado o pedido de 

loteamento na data de 09/05/2017, somente em janeiro e março de 2018 as 

matrículas foram emitidas.";

 Considerando que o pedido encontra-se instruído com relevante conjunto 

probatório;

Considerando que de acordo com o art. 31, incisos I e V da Lei 8.935/94 

são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de 

registro às penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das 

prescrições legais ou normativas [...] V - o descumprimento de quaisquer 

dos deveres descritos no art. 30;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei 8.935/94;

Considerando que as penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato, 

nos termos do art. 34 da Lei 8.935/94;

Considerando que a gravidade dos fatos narrados no presente 

procedimento comportam, em tese, a aplicação da pena de perda da 

delegação, prevista no art. 32, IV da Lei 8.935/94;

Considerando que a sindicância será instaurada como preliminar do 

processo administrativo nos casos de perda da delegação, quando a 

infração não se revelar evidente, em consonância com o art. 20, I da Lei 

Estadual 6.940/97;

Considerando que o artigo 309 da CNGCE estabelece que "Art. 309. No 

processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O 

juiz natural para o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve 

determinar a instauração de portaria que conterá: I – a autoridade 

instauradora e o fundamento legal da instauração; II - a descrição dos 

fatos e a identificação do arguido; III – o prazo para a defesa; IV – a 

oportunidade para a produção de provas;".

RESOLVE:

INSTAURAR SINDICÂNCIA para apuração dos fatos acima mencionados, 

conforme decisão proferida às fls. 19/20 do procedimento ID 207325, 

notadamente a "mora do Cartório do 1º Ofício em fornecer as matriculas 

referentes à regularização fundiária do Loteamento Cidade Primavera I" e 

outros fatos por ventura apurados no decorrer deste procedimento, em 

face de ELZA FERNANDES BARBOSA, brasileira, titular do Cartório do 1º 

Ofício de Primavera do Leste, portadora do RG nº 0265533-0 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob 109.276.701-00, com endereço à Av. Cuiabá, nº 550, 

Centro, Primavera do Leste-MT, pelo descumprimento, em tese, do art. 31, 

incisos I e V, da Lei 8.935/94, e outros que acaso venham a ser 

constatados durante a investigação;

DETERMINAR a citação pessoal da sindicada, acompanhado de cópia da 

presente Portaria, para apresentar defesa, arrolar suas testemunhas e 

requerer as provas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

NOMEAR o servidor Andrey Cordeiro M. Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, para secretariar os trabalhos, sob a presidência deste 

Magistrado;

FIXAR prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça (art. 309, § 1º, CNGCE).

Primavera do Leste/MT, 12 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 108/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da 

Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e 

aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos 

poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, 

sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais 

(art. 14 da CNGC do Foro Extrajudicial);

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei 8.935/94 o disposto na Lei Estadual 6.940/97, 

bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público 

Civil do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 40/90 e do 

Código de Ética - Lei Complementar Estadual 112/2002, de acordo com o 

Provimento n.º 05/2008/CM, art. 54, § 1º.

Considerando o teor da decisão proferida à fl. 13 do procedimento ID 

190166, tendo sido consignado que "embora devidamente intimado, o 

Cartório do 1º Ofício não comprovou o recolhimento do INSS e do FGTS 

dos seus empregados, bem como do ISSQN, além de não encaminhar, 

mensalmente, conforme exigência da CNGCE (arts. 19 e 289, VII), o 

comprovante de recolhimentos destes encargos";

Considerando que a conduta de ausência de recolhimento do ISSQN pelo 

Cartório do 1º Ofício é objeto de apuração no procedimento ID 166913;

 Considerando que o pedido encontra-se instruído com relevante conjunto 

probatório;

Considerando que de acordo com o art. 31, inciso I da Lei 8.935/94 são 

infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 

penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das prescrições 

legais ou normativas;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei 8.935/94;

Considerando que as penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato, 

nos termos do art. 34 da Lei 8.935/94;

Considerando que a gravidade dos fatos narrados no presente 

procedimento comportam, em tese, a aplicação da pena de perda da 

delegação, prevista no art. 32, IV da Lei 8.935/94;

Considerando que a sindicância será instaurada como preliminar do 

processo administrativo nos casos de perda da delegação, quando a 

infração não se revelar evidente, em consonância com o art. 20, I da Lei 

Estadual 6.940/97;

Considerando que o artigo 309 da CNGCE estabelece que "Art. 309. No 

processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O 

juiz natural para o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve 

determinar a instauração de portaria que conterá: I – a autoridade 

instauradora e o fundamento legal da instauração; II - a descrição dos 

fatos e a identificação do arguido; III – o prazo para a defesa; IV – a 

oportunidade para a produção de provas;".

RESOLVE:

INSTAURAR SINDICÂNCIA para apuração dos fatos acima mencionados, 

conforme decisão proferida à fl. 13 do procedimento ID 190166, 

notadamente "o não recolhimento do INSS e do FGTS" e outros fatos por 

ventura apurados no decorrer deste procedimento, em face de ELZA 

FERNANDES BARBOSA, brasileira, titular do Cartório do 1º Ofício de 

Primavera do Leste, portadora do RG nº 0265533-0 SSP/MT, inscrita no 
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CPF sob 109.276.701-00, com endereço à Av. Cuiabá, nº 550, Centro, 

Primavera do Leste-MT, pelo descumprimento, em tese, do art. 31, incisos I 

e V, da Lei 8.935/94, e outros que acaso venham a ser constatados 

durante a investigação;

DETERMINAR a citação pessoal da sindicada, acompanhado de cópia da 

presente Portaria, para apresentar defesa, arrolar suas testemunhas e 

requerer as provas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

NOMEAR o servidor Andrey Cordeiro M. Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, para secretariar os trabalhos, sob a presidência deste 

Magistrado;

FIXAR prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça (art. 309, § 1º, CNGCE).

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004270-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELE CRISTINI ROJAS DE LIMA (REQUERENTE)

WILSON PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO FELIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004270-29.2018.8.11.0037. Vistos etc. Considerando a certidão de fls. 

retro. Requisite-se reforço policial mediante Ofício ao Comando da Polícia 

Militar desta Comarca. Cumpra-se. Primavera do Leste, 19 de Setembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004615-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE NOGUEIRA ROSA OAB - 488.924.402-68 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004615-92.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do 

Leste/MT, todos qualificados nos autos. Narra a exordial que o autor, 

menor de idade, é portador de Esquizofrenia, sendo necessário o 

tratamento da referida patologia com o medicamento “Clozapina 100mg”. 

Alega que solicitou o fármaco junto à Secretaria de Saúde Municipal, 

todavia, esse medicamento não é fornecido devido ao seu alto custo. 

Assim, pugna pelo fornecimento do medicamento “Clozapina 100mg”, ao 

menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Com a inicial juntou-se 

os documentos pertinentes. Recebida a inicial, solicitou-se parecer do 

Núcleo de Apoio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (NAT), 

acostado no ID 15395244. É o breve relato. Decido. Assim, passo à 

análise do pedido de antecipação de tutela. Conforme consignado no 

relatório, trata-se de obrigação de fazer visando o fornecimento de 

medicamentos para controle da esquizofrenia, pela qual o autor é 

acometido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos elementos da antecipação da tutela final perseguida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que o 

instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que, 

por meio dela, o autor não pretende simplesmente evitar o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, mas, desde logo, obter a satisfação 

provisória do direito. Tem-se que o requerimento de antecipação da tutela 

é perfeitamente cabível no presente feito. A pretensão do requerente 

deduzida na exordial é o fornecimento de medicamentos, alegando o 

adolescente estar sofrendo com a patologia que apenas se agrava com o 

tempo, sob risco de morte sua e de terceiros. No que tange ao tema, 

importante frisar que a manutenção da saúde é, consequentemente, a 

manutenção da própria vida, tendo, portanto, prevalência sobre qualquer 

normatização administrativa ou interesse orçamentário. Trata-se de direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2° - Lei 8.080/90). O Estado 

(União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), é responsável 

pela manutenção do sistema que garante condições ao exercício do direito 

à saúde, competindo a este, gerir meios para a realização de tratamentos 

médico-hospitalares adequados, observando a urgência de cada caso. 

Trata-se, portanto, de direito natural, inalienável, irrenunciável, e 

impostergável, estando sua inviolabilidade garantida pela Constituição 

Federal, nos artigos 5°, "caput" e 6°, verbis: Art. 5° 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. (...) Art. 6° São Direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Dessa forma, cabe ao Estado por intermédio de suas 

redes regionalizadas e hierarquizadas (órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais), preservar em quaisquer circunstancias 

o direito a saúde. Quando um ente federativo se nega a custear o 

tratamento, que não oferece através do Sistema Único de Saúde, afronta 

os dispositivos constitucionais que garantem acesso à saúde. A respeito 

do assunto a jurisprudência, in verbis: Ementa: APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . DIREITO À 

SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DIANTE DO ENUNCIADO 490 

DO STJ E PRECEDENTE DA MESMA CORTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

TRATAMENTO MÉDICO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 

CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. OBRIGAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado, em todas as suas 

esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com 

absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o 

tratamento médico cuja família não tem condições de custear. 

Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da 

Constituição Federal e art. 11 , § 2º , do Estatuto da Criança e do 

Adolescente , podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou 

separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes 

públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. APELO DESPROVIDO E SENTENÇA 

CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70059121467, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/05/2014). Com efeito, 

analisando especificamente o caso dos autos, verifica-se a demonstração 

de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, visto que o requerente necessita de tratamento para evitar 

que sua doença se torne ainda mais gravosa e, para tanto, é 

indispensável que lhe seja disponibilizado os medicamentos, conforme 

recomendação médica de (ID 14040614). Com essas considerações, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de determinar aos requeridos o 

imediato fornecimento de “Clozapina 100mg”, ao autor, no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas. Citem-se os requeridos, para, querendo, contestar no prazo 

legal. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Serve a presente como Mandado, se for o caso. 

Primavera do Leste-MT, 19/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004746-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004746-67.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela Antecipada ajuizada em desfavor do Estado 

de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste/MT, todos qualificados 

nos autos. Narra a exordial que o autor, menor de idade, possui má 

formação congênita da coluna, necessitando de Consulta com 

Cardiologista Pediatra e Consulta com Geneticista, bem como a realização 

dos exames de Tomografia de Abdome Total, Ressonância Magnética de 

Coluna Cervical e Coluna Dorsal, a fim de encontrar um tratamento 

adequado para suas patologias. Alega que solicitou o exame junto à 

Secretaria de Saúde Municipal, estando atualmente na final de espera, (ID 

14102236, Páginas 7/8). Assim, pugna pela realização da consulta com 

Cardiologista Pediatra e Geneticista, bem como realização dos exames de 

Tomografia de Abdome Total, Ressonância Magnética de Coluna Cervical e 

Coluna Dorsal ao menor, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Com a 

inicial juntaram-se os documentos pertinentes. Recebida a inicial, 

solicitou-se parecer do Núcleo de Apoio do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso (NAT), acostado no ID 15336940. É o breve relato. Decido. 

Assim, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Conforme 

consignado no relatório, trata-se de obrigação de fazer visando o 

fornecimento de consultas e exames objetivando a realização de 

tratamento médico adequado à doença a qual o autor é acometido. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

elementos da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que o instituto da tutela 

antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte 

autora a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de 

tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que, por meio dela, o autor 

não pretende simplesmente evitar o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. 

Tem-se que o requerimento de antecipação da tutela é perfeitamente 

cabível no presente feito. A pretensão do requerente deduzida na exordial 

é o fornecimento de Consulta com Cardiologista Pediatra e Consulta com 

Geneticista, bem como a realização dos exames de Tomografia de 

Abdome Total, Ressonância Magnética de Coluna Cervical e Coluna 

Dorsal, alegando a falta dessas consultas e exames ao menor poderá 

agravar sua patologia. No que tange ao tema, importante frisar que a 

manutenção da saúde é, consequentemente, a manutenção da própria 

vida, tendo, portanto, prevalência sobre qualquer normatização 

administrativa ou interesse orçamentário. Trata-se de direito fundamental 

do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício (art. 2° - Lei 8.080/90). O Estado (União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), é responsável pela 

manutenção do sistema que garante condições ao exercício do direito à 

saúde, competindo a este, gerir meios para a realização de tratamentos 

médico-hospitalares adequados, observando a urgência de cada caso. 

Trata-se, portanto, de direito natural, inalienável, irrenunciável, e 

impostergável, estando sua inviolabilidade garantida pela Constituição 

Federal, nos artigos 5°, "caput" e 6°, verbis: Art. 5° 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. (...) Art. 6° São Direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Dessa forma, cabe ao Estado por intermédio de suas 

redes regionalizadas e hierarquizadas (órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais), preservar em quaisquer circunstancias 

o direito a saúde. Quando um ente federativo se nega a custear o 

tratamento, que não oferece através do Sistema Único de Saúde, afronta 

os dispositivos constitucionais que garantem acesso à saúde. A respeito 

do assunto a jurisprudência, in verbis: Ementa: APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . DIREITO À 

SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DIANTE DO ENUNCIADO 490 

DO STJ E PRECEDENTE DA MESMA CORTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

TRATAMENTO MÉDICO. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E 

CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. OBRIGAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado, em todas as suas 

esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com 

absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o 

tratamento médico cuja família não tem condições de custear. 

Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da 

Constituição Federal e art. 11 , § 2º , do Estatuto da Criança e do 

Adolescente , podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou 

separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes 

públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do 

serviço público de saúde. APELO DESPROVIDO E SENTENÇA 

CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70059121467, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/05/2014). Com efeito, 

analisando especificamente o caso dos autos, verifica-se a demonstração 

de elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, visto que o requerente necessita da realização das 

consultas e exames para evitar que sua doença se torne ainda mais 

gravosa e, para tanto, é indispensável que lhe seja disponibilizado 

procedimentos postulado, conforme recomendação médica de (ID 

14102236, páginas 05/06) (na qual consta expressamente a necessidade 

de se realizar Consulta com Cardiologista Pediatra e Consulta com 

Geneticista, bem como a realização dos exames de Tomografia de 

Abdome Total, Ressonância Magnética de Coluna Cervical e Coluna 

Dorsal, com urgência, sob pena de sua patologia piorar exponencialmente. 

Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de 

determinar aos requeridos a imediata realização do exame “Consulta com 

Cardiologista Pediatra e Consulta com Geneticista, bem como a realização 

dos exames de Tomografia de Abdome Total, Ressonância Magnética de 

Coluna Cervical e Coluna Dorsal”, ao autor, no prazo IMPRORROGÁVEL de 

10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Citem-se os 

requeridos, para, querendo, contestar no prazo legal. Ciência ao MP. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste-MT, 19/09/2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 143614 Nr: 1448-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Ante o exposto, determino a suspensão dos registros constantes à f. 182 

e indefiro a baixa da restrição constante sobre o veículo caminhão e a 

busca e apreensão do bem. Oficie-se ao SPC/Serasa.Outrossim, não 

tendo sido observado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias (art. 334, do CPC), 

designo nova audiência para o dia 06/02/2019 às 14h00min com a 

finalidade de conciliação, instrução e julgamento. Friso que na 

oportunidade, não havendo composição amigável, será procedida a 

instrução processual, inclusive como forma de garantir os princípios da 

economia e celeridade processuais ao feito, que tramita desde 2015 para 

a partilha dos bens.Por fim, tendo em vista que não restou clara na 

finalidade da carta precatória de f. 173 a necessidade de intimação do 

autor a fim de que constituísse novo procurador ou informasse a 

impossibilidade financeira, tampouco se denota da certidão de f. 178 que o 

meirinho tenha intimado o requerente para tanto, determino a expedição de 

nova carta precatória, devendo constar expressamente na finalidade da 

deprecata a intimação do autor para constituir advogado ou informar a 

impossibilidade, no prazo legal.Intime-se o autor, pessoalmente e com a 

antecedência legal, a fim de que constitua novo advogado ou informe a 

impossibilidade financeira para fazê-lo, bem como para que compareça ao 

ato, acompanhado das testemunhas que entender relevantes para fins de 
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partilha.Intime-se a requerida por meio de sua advogada, tanto para 

comparecimento, quanto para fazer-se acompanhar por suas 

testemunhas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202476 Nr: 7701-96.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLB, GCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:MT/ 16.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO 

CORREA - OAB:14144/MT

 ”Vistos, etc. Prejudicado o ato vez que o advogado do autor não foi 

intimado, razão pela qual redesigno o ato para o dia 08/11/2018 às 

17h20min. Expeça nova precatória para a intimação do requerente, bem 

como INTIME-SE o advogado da parte autora via DJE para que compareça 

ao ato. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000989-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA PINZON (ADVOGADO(A))

NEUSA CHIARELO RIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO RIVA (REQUERIDO)

BARBARA FERNANDA RIVA (ADVOGADO(A))

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 : 

1000989-02.2017.8.11.0037. Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo da 2º 

Vara deste município, a fim de que tome ciência do acordo entabulado, 

procedendo-se à sobrepartilha do crédito oriundo do processo 

1517-97.2010.811.0037, (código 69209), nos termos pactuados no ID 

13901444. Intimem-se as partes para que procedam ao pagamento das 

custas processuais neste processo, vez que não se trata de justiça 

gratuita. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Intime-se. Serve a presente como Mandado, 

se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de Setembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. R. (ADVOGADO(A))

E. B. E. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. (RÉU)

T. E. M. M. F. (RÉU)

F. H. S. (RÉU)

 

Processo nº 1006348-93.2018.8.11.0037 Ação de Reintegração de Posse 

Requerente: Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima Requeridos: 

Milson Antônio Fuzeti e Outros Vistos etc. Não há nos autos elementos 

probatórios suficientes para a concessão, de plano, da tutela provisória 

de urgência, eis que não restou demonstrado o inadimplemento contratual 

pela parte requerida. Destarte, valendo-me do permissivo legal previsto no 

§2º do artigo 300 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação prévia, a ser realizada em segredo de justiça, para a data de 

26 de setembro de 2018, às 17h15min. Intime-se a parte autora, por 

intermédio do respectivo causídico, inclusive para trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação. Por fim, à analise do 

pedido de concessão da gratuidade será apreciado após a audiência 

designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Primavera 

do Leste (MT), 19 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILDA BRITO GUIMARAES DE MACEDO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002949-56.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): EMILDA BRITO GUIMARAES DE MACEDO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que por um lapso 

desta secretaria foi efeituado duas publicações intimando sobre a data da 

perícia. Esclareço que a data correta se refere ao dia 19 de OUTUBRO de 

2018 - sexta feira, as 8h. Dou fé Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003821-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MORAES DE LIMA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003821-71.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): FRANCIELE MORAES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que por um lapso desta 

secretaria foi efeituado duas publicações intimando sobre a data da 

perícia. Esclareço que a data correta se refere ao dia 19 de OUTUBRO de 

2018 - sexta feira, as 8h. Dou fé Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003819-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREITYELE GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003819-04.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GREITYELE GUIMARAES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que por um lapso desta 

secretaria foi efeituado duas publicações intimando sobre a data da 

perícia. Esclareço que a data correta se refere ao dia 19 de OUTUBRO de 

2018 - sexta feira, as 8h. Dou fé Primavera do Leste - MT, 19 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003795-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIMAR RODRIGUES MARIN (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003795-73.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): IRIMAR RODRIGUES MARIN RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que por um lapso desta 

secretaria foi efeituado duas publicações intimando sobre a data da 

perícia. Esclareço que a data correta se refere ao dia 19 de OUTUBRO de 

2018 - sexta feira, as 8h. Dou fé Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003826-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARBOSA ANICESIO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003826-93.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JESSICA BARBOSA ANICESIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 8h , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1004903-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004903-74.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOEL RIBEIRO ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 8h, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003792-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003792-21.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 8h , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1005140-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN MATHIAS MORAES DOS SANTOS (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005140-11.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): JUAN MATHIAS MORAES DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta 

feira, as 8h , por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda 

do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera 

do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1002941-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIRES SOARES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002941-79.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JULIANO PIRES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 8h, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003822-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEVENY RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003822-56.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): KEVENY RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 8h, por ordem 

de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada 

no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003746-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MAGNO DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003746-32.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MAGNO DOS SANTOS SOARES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1000875-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARLLON SOUZA LOPES (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000875-29.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARLLON SOUZA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1002894-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002894-08.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MAURICIO DOMINGOS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003744-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NAIARA COSTA 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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003744-62.2018.8.11.0037; 
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AUTOR(A): NAIARA COSTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1001728-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROMARIO BORGES DA SILVA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001728-38.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROMARIO BORGES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1003793-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003793-06.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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: 1002900-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO SALVIANO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002900-15.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SEBASTIAO SALVIANO OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de OUTUBRO de 2018 - sexta feira, as 13h, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 19 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109595 Nr: 25-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Processo nº 25-02.2012.811.0037 (Código 109595)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Milenia Agrociências S/A

Executado: Mauro Eiiti Murofuse

 Vistos em correição permanente.

 Ouça-se a parte executada e os condôminos sobre o requerimento de 

alienação integral do imóvel penhorado, nos moldes do artigo 894, §1º, do 

Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61238 Nr: 1068-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Processo nº 1068-76.2009.811.0037 (Código 61238)Ação de Busca e 

Apreensão convertida em Ação de ExecuçãoExequente: Cooperativa de 
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Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Prof. de Saúde de MT Ltda. 

Executada: Raquel Barbosa Rodrigues Destarte, autorizo a requisição de 

informações à Receita Federal, na forma postulada (fls.160), via sistema 

INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento provisório.Intime-se a parte executada sobre a 

constrição bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156092 Nr: 7220-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DA SILVA & LUIZ LTDA ME

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7220-33.2015.811.0087 (Código 156092) Ação de Busca e 

Apreensão convertida em ação executivaRequerente: Banco Bradesco 

S/ARequerido: Freitas da Silva & Luiz LTDA ME.Cite-se o executado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, 

caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126930 Nr: 9461-48.2013.811.0037

 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: COTTON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA RURAL AGRONEGOCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PATTINI JUNIOR - 

OAB:317783 OAB/SP, Jefferson Elias P. dos Santos - OAB:6.181/MS, 

THIAGO BATISTA BARBOSA - OAB:314731 OAB/SP

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por Cotton Transporte Ltda. em face de Via Rural Agronegócio 

Ltda, declaro a inexistência do débito representado pela duplicata 

mercantil nº 2354 e determino o cancelamento definitivo do protesto e da 

inscrição nos registros do SERASA. Todavia, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes 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, máxime pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159068 Nr: 8637-21.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SARI, MARGARETE LOPES SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA E BARROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 Processo nº 8637-21.2015.811.0037 (Código 159068)

Ação de Embargos à Arrematação

Requerentes: Paulo Sari e Margarete Lopes Sari

Requeridos: Garcia e Barros Advogados Associados e Itaú Unibanco S/A

Vistos etc.

 Ouça-se a parte autora sobre os documentos juntados pela instituição 

financeira requerida, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145793 Nr: 2446-57.2015.811.0037

 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: 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: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Processo nº 2446-57.2015.811.0037 (145793)

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Requerente: João 

Oliveira de Lima Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71728 Nr: 4043-37.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO, SELMA 

MARTIGNAGO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ricardo da silva monteiro - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996

 Processo nº 4043-37.2010.811.0037 (Código nº 71728)

Medida Cautelar de Arresto

Requerente: Algodoeira Primavera Ltda.

Requeridos: Vilmar Martignago e Outros

 Vistos etc.

Declaro-me suspeita por motivo de foro íntimo, nos moldes do artigo 145, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Determino a remessa dos autos ao substituto legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 603-72.2006.811.0037

 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: SP PISCINAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEBEDOUROS PRIMAVERA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175151 Nr: 8078-30.2016.811.0037

 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: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40112 Nr: 2596-53.2006.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS VIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 2596-53.2006.811.0037 (Código 40112)

Embargos à Execução

Embargante: Domingos Avelino Chimello

Embargado: Adubos Viana Ltda.

Vistos etc.

Determino o imediato apensamento aos autos da ação de execução 

correlata.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.920).

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.: 177485 Nr: 9321-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME KOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 Processo nº 9321-09.2016.811.0037 (Código 177485)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executado: Guilherme Kok

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar a matrícula atualizada dos 

imóveis cuja penhora se postula para efeito de aferição da propriedade, 

causa de impenhorabilidade e existência de ônus reais, em 15 (quinze) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Processo nº 5024-22.2017.811.0037 (Código 192503)

Embargos à Execução com Pedido de Entrega de Coisa Certa

Embargante: Guilherme Kok

 Embargada: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data de 24 de outubro de 2018, às 14h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145721 Nr: 2413-67.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO GREMASCHI - 

OAB:PR/ 40794, OSMAR MARGADIDO DOS SANTOS - OAB:4527/PR, 

RICARDO JAMAL KHOURI - OAB:232.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 2413-67.2015.811.0037 (Código 145721)

Embargos à Execução de Título Extrajudicial

Embargante: Eziro Murofuse

Embargada: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

Vistos em correição permanente.

Determino o imediato apensamento aos autos da ação de execução 

correlata.

Havendo prova da idade, defiro o benefício da prioridade de tramitação 

processual, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do 

processo, nos moldes do artigo 71, §1º, da Lei nº 10.741/2003.

Certifique-se quanto a segurança da execução, com subsequente 

conclusão para julgamento dos embargos de declaração opostos 

(fls.316/319).
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Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data de 24 de outubro de 2018, às 15h00min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso se não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 5231-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALVORI CEZAR, SUELI AMARAL CEZAR, 

FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 12h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Intimar a parte autora para recolher as custas de distribuição da carta 

precatória expedida, devendo apresentar a guia de recolhimento nos 

autos principais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6455 Nr: 797-53.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS - 

OAB:4502, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT / 

20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 843-32.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SEMENTES PETROVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PANUSSATT - OAB:MT/ 8992-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/5.958, Roberta 

Mannarelli - OAB:8.097-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168558 Nr: 4511-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 739-79.2000.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

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

OSVALDO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, MÁRIO 

TAKATSUKA - OAB:43638/SP, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944
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 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração de acordo com 

o despacho de fls. 918, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127495 Nr: 474-86.2014.811.0037

 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: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136816 Nr: 8155-10.2014.811.0037

 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: LUCIA BORGES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTO MIGUEL DE SOUZA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Processo nº 8155-10.2014.811.0037 (Código 136816)

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos

Requerente: Lucia Borges Miranda

Requeridos: Valto Miguel de Souza e Outro

 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 com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60583 Nr: 393-16.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOMINGUES JUNIOR, MARIA ALICE 

GARRIDO DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 393-16.2009.811.0037 (Código nº 60583)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e 

Profissionais de Saúde de Mato Grosso Ltda.

Executados: Nelson Domingues Junior e Maria Alice Garrido Domingues

Vistos em correição permanente.

Trata-se de objeção de pré-executividade oposta pela parte executada, 

visando a exclusão da restrição judicial incidente sobre o veículo 

CHEVROLET AGILE LT PLACA OBE-7275, RENAVAN 00476510694, sob o 

fundamento de ostentar gravame de alienação fiduciária em favor do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A (fls.88/89).

A petição foi instruída com os documentos encartados às fls.90/96.

Instada a manifestar-se, a parte exequente suscitou a impossibilidade de 

arguição da matéria por via de objeção de pré-executividade, bem como a 

necessidade de oposição de embargos de terceiro pela parte legítima 

(fls.97/99).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A matéria arguida por meio do incidente denominado objeção de 

pré-executividade é passível de conhecimento de ofício.

Não se trata, tecnicamente, de defesa executiva, mas de singela 

informação quanto a propriedade de veículo penhorado.

Logo, para resolução da controvérsia, determino a intimação da instituição 

financeira Banco Bradesco Financiamentos S/A para informar quanto a 

situação do financiamento que ensejou a anotação de alienação fiduciária 

sobre o veículo descrito e caracterizado às fls.90, em 15 (quinze) dias.

Se eventualmente confirmada a propriedade fiduciária, a penhora poderá 

recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária em garantia, nos moldes do artigo 835, XII, 

do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

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.: 205438 Nr: 428-38.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI COLOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 428-38.2016.811.0034 (Código nº 205438)

Ação de Execução por Quantia Certa com base em Título Extrajudicial

Exequente: Caio Roberto Coimbra Bonfim

Executado: Leoni Colombeli

Vistos em correição permanente.

 Certifique-se quanto a distribuição da ação no sistema PJe.

 Confirmada a distribuição, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 205443 Nr: 1058-60.2017.811.0034

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1058-60.2017.811.0034 (Código nº 205443)

Embargos à Execução

Embargante: Leoni Colombeli

Embargado: Caio Roberto Coimbra Bonfim

Vistos em correição permanente.

 Certifique-se quanto a distribuição da ação no sistema PJe.

 Confirmada a distribuição, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59995 Nr: 7415-62.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDICLEY JOSE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, GLAUCO DE GÓES GUITTI 

- OAB:MT/10.320-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7415-62.2008.811.0037 (Código 59995)

Ação de Ordinária

 Requerente: Vandicley José Nunes

Requerido: Banco Itaú S/A

Vistos etc.

Renove-se a intimação do mandatário legal, por oficial de justiça.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

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.: 108900 Nr: 8090-20.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATHEDRAL MOVEIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA CLARES MARTINS, JANAINA 

CLARES MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8090-20.2011.811.0037 (108900)

Ação de Execução por Quantia Certa com Base em Titulo Extrajudicial

Exequente: Cathedral Móveis LTDA. - EPP

Executadas: Janaina Clares Martins e Outra

Vistos etc.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.

Para seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso 

concreto, adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação 

do direito.

Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH é medida manifestamente 

excessiva, não guardando relação direta com a obrigação pecuniária 

inadimplida.

O poder geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com 

o bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima 

a restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes.

 Com efeito, a mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil 

estabeleceu novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a 

localização de bens e se furta à responsabilidade patrimonial, 

continuando, todavia, a usufruir dos bens de consumo não essenciais, 

impingindo todo o prejuízo do inadimplemento ao credor, cuja execução 

acaba frustrada pela ausência da localização de patrimônio penhorável.

Assim, valendo-me do permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões 

de crédito em nome das executadas.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal, consoante determinação judicial 

pretérita (fls.124).

Concluída em diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125708 Nr: 8277-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS BOLZAN AMARAL - 

OAB:SP/ 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8277-57.2013.811.0037 (Código nº 125708)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Transcorpa Transporte de Cargas Ltda.

Executada: MAS Comércio de Grãos Ltda ME

Vistos em correição permanente.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio e expedição de ofícios requisitórios às 

operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Havendo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

(fls.78v), suspendo o feito, nos moldes do artigo 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Cite-se o sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161208 Nr: 917-66.2016.811.0037

 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: NELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAM LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO PINTO - 

OAB:OAB/PR 35.391

 Processo nº 917-66.2016.811.0037 (Código nº 161208)

Ação Monitória

Requerente: Nelson Marcon

Requerido: Estevam Luiz de Carvalho

Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte requerida/embargante sobre os documentos juntados 

pela parte autora/embargada (fls.47/50), em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.437, §1º).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo.

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.: 64736 Nr: 4485-37.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPDA, PRDO, JCDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 4485-37.2009.811.0037 (Código nº 64736) Execução de 

Sentença Exequentes: James Leonardo Parente de Ávila e Outros 

Executado: Gilmar Nilson

 Vistos etc.

Penhorem-se os imóveis na forma do artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Ato contínuo, depreque-se a avaliação dos bens imóveis, 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).

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.

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140014 Nr: 10237-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUMOTTA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, SOI CARLOS DE ARAÚJO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 10237-14.2014.811.0037 (Código nº140014)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Construmotta Materiais para Construção Ltda - ME e Outro

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor (fls.178/179), 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), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115409 Nr: 5960-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI PODANOSQUI, MÁRCIO SILVEIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5960-23.2012.811.0037 (Código nº 115409) Ação de 

Execução de Título Extrajudicial Exequente: Cooperativa de Crédito de L. 

Admissão de A. Vale do Cerrado Executados: Osni Podanosqui e Outro

 Vistos etc.

Intime-se o executado sobre a constrição bancária, via edital.

Inexistindo impugnação, expeça-se alvará, na forma postulada, mediante 

prévio cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC (fls.146).

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.143).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003890-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR(A))

KLEITON LAZZARI (AUTOR(A))

KLEBER LAZZARI (AUTOR(A))

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

GUSTAVO REZENDE MITNE (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 : 

1003890-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI, KLEBER LAZZARI, KLEITON LAZZARI RÉU: 

MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C CORANÇA DE ALUGUEIS e SEUS 

ACESSORIOS EM ATRASO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizado por KLEITON LAZZARI, KLEBER LAZZARI, TAISSA MONIKE 

LAZZARI SOLETTI e VALMOR PAULO LAZZARI em face de MÓVEIS 

ROMERA LTDA e ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA, todos 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, as partes realizaram 

composição amigável, concordando os requerentes com os valores já 

depositados pela requerida Móveis Romera Ltda. e, por tanto, requerem a 

extinção do processo. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual requerem a extinção do feito. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado 

no ID 15022146, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta senteça, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 
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III, b, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores em favor dos requerentes, 

conforme pugnado (Id 15022146). Custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6123-37.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 Processo nº: 6123-37.2011.8.11.0037 (Código n° 107029)

Vistos.

Ante a certidão de fl. 91, intime-se a parte requerente para manifestar-se 

e requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152980 Nr: 5799-08.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&ML-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125787 Nr: 8352-96.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA, TERRAS DE BONITO 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, ROBSON SITORSKI LINS - OAB:OAB/MS 9678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Processo nº 8352-96.2013.811.0037 (Código 125787)

Vistos.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147945 Nr: 3448-62.2015.811.0037

 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 ZEFERINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giusley Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3448-62.2015.811.0037 (Código 147945)

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para proceder a restituição do veículo 

CAR/CAMINHÃO/CARROC DEC, marca/modelo M. BENZ/L 1218, 

ano/modelo  1993/1993,  com p laca BWH8245,  chass i 

9BM384009PB978521, renavan 616288638, Cor BRANCA, ao exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo entregue o veículo, expeça-se mandado de busca e apreensão 

(artigo 538 do Código de Processo Civil).

Sem prejuízo, intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo 

exequente, correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo o cumprimento da obrigação, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158330 Nr: 8279-56.2015.811.0037

 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: JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Processo nº 8279-56.2015.811.0037 (Código 158330)

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fl.73), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do Código de Processo 

Civil).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, 

ressalto que os honorários acima fixados somente serão devidos após 
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escoado o prazo para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3945-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO TAVARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3945-15.2011.811.0037 (Código 104957)

Vistos.

Diante do teor da petição de fl. 121, e, considerando o teor da certidão de 

fl. 120, determino a citação da parte requerida por mandado.

Cumpra-se a decisão de fl. 111.

Determino que todas as intimações decorrentes deste feito ao exequente 

sejam realizadas em nome da advogada Roberta Beatriz do Nascimento, 

inscrita na OAB/MT n° 20732-A e José Lídio Alves dos Santos, OAB/MT n° 

20853-A.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 7717-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV, ALEXANDRA FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL REUTOW, SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 7717-23.2010.811.0037 (Código 75402)

Vistos.

Defiro o postulado às fl. 590.

Remetam-se os autos ao oficial de justiça mencionado para que informe 

qual dos imóveis ele não conseguiu realizar a avaliação.

Após, vistas aos requerentes para manifestarem-se, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70894 Nr: 3208-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO LIRA 

JUNIOR - OAB:129378/SP, ROBERTO LUIZ DA COSTA - 

OAB:OAB/SP352.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:271481-A, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MS/ 12473, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Considerando a petição da parte requerida (fl. 648) e documentos 

acostados (fls. 650/679), intime-se o requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Determino que todas as intimações decorrentes deste feito sejam 

realizadas em nome do advogado RAFAEL SGAANZERLA DURAND, 

inscrito na OAB/MT 12.208-A.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste /MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122751 Nr: 5293-03.2013.811.0037

 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: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ANTUNES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967, LEANDRO GARCIA - OAB:SP/210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 Processo n° 5293-03.2013.811.0037 (Cód. 122751)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, 

procuração ou substabelecimento devidamente atualizado, outorgando 

poderes para transigir, autorizando que o procurador celebre acordo em 

nome da parte.

 Logo após, concluso.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 5129-72.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAFAEL BOQUE DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166929 Nr: 3649-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR KAPPES BACCI

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

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

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CRISTIANO TERRENGUI, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142759 Nr: 1062-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FERNANDA C DA C BORTOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148766 Nr: 3753-46.2015.811.0037

 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: JOÃO PAULO TRAJANO MORAES, ROSANGELA 

HONORIO KREBS EIRELI - ME (CONCRETIZA CONSTRUTORA E 

ARTEFATOS DE CIMENTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME 

(CONCRETIZA CONSTRUTORA E ARTEFATOS DE CIMENTO), JOÃO 

PAULO TRAJANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 Nos termos da decisão de p. 143,, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte requerida para providenciar o pagamento dos 

honorários periciais, no valor de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e 

oitenta reais), no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163462 Nr: 1933-55.2016.811.0037

 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: JOSE CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, JONATAS 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114388 Nr: 4802-30.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:12325, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12.261/MT, KHAREN 

DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:15.621/MT, NELMARA FABIOLA 

MORAIS DA SILVA - OAB:14.869/MT, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:4.676/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

se manifestar sobre o documento de fls. 173/174 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104375 Nr: 3347-64.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DANIELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

HABITAR CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO 

DE FAZER proposta pelo MARIO DANIELI contra D.F. INCORPORADORA E 

IMOBILIARIA LTDA e HABITAR CONSTRUTORA LTDA, todos qualificados.

Às fls. 228/235, o requerido juntou Autorização de Escritura e Termo de 

Abertura de Escritura De Imóvel, bem como comprovante de pagamento da 

condenação em honorários sucumbenciais, evidenciando que a obrigação 

foi adimplida.

À fl. 238, o requerente requer expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados e desentranhamento dos documentos originais da 

Autorização de Escritura e Termo de Abertura de Escritura do Imóvel.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 228/235.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Desentranhe-se a Autorização de Escritura (fl. 230) e Termo de Abertura 

de Escritura de Imóvel (fl. 229), devendo os documentos originais serem 

entregues para o requerente.

Sem custas e honorários advocatícios

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados pelo executado em favor do exequente, conforme 

solicitado à fl. 238.
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Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139829 Nr: 10163-57.2014.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB: MT 10661, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada foi intimada para 

pagar o débito no valor de R$ 6.998,97 (seis mil, novecentos e noventa e 

oito reais e noventa e sete centavos) (fl.132). No entanto, tal valor 

constou de forma equivocada na referida intimação, razão pela qual a 

torno sem efeito.

 Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fls.136/137), correspondente ao montante de R$ 950,64 (novecentos e 

cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do Código de Processo 

Civil).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para analise dos demais pedidos (fl. 

136).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69235 Nr: 1543-95.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGLE DE OLIVEIRA

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12.208-A

 Nos termos da decisão de p. 401, intimo a parte executada para 

providenciar o pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 

2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120989 Nr: 3483-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/ 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD.

Indefiro o pedido de busca de endereços pelo sistema SIEL, por tratar-se a 

executada de pessoa jurídica, não possuindo cadastro junto ao Tribunal 

Eleitoral.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162402 Nr: 1424-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de fls. 35/36, defiro o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171674 Nr: 6034-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o endereço encontrado na pesquisa de fl. 36 localiza-se em 

comarca diversa. Assim, visando assegurar a razoável duração do 

processo e garantir a celeridade do feito, defiro o pedido de fl. 40, e 

determino a expedição de ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como à empresa de telefonia Nextel, a fim de buscar o endereço dos 

executados.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 
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citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de apreensão do 

bem e citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69186 Nr: 1494-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Orlando

 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, SANDRO 

PASSINI ESPINDOLA - OAB:198.040-A-SP

 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 requerida para 

se manifestar sobre os documentos 612/614, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112131 Nr: 2617-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES FERREIRA, WAGNER GOMES 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, DF 

PRODUTORA, TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TALITA BORGES REIS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 260 Nr: 570-63.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 310 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 531-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CRUZ DE MOURA, FRANCISCA MARIA 

DE ALMEIDA LIMA, MAURO SÉRGIO DE ALMEIDA LIMA DE MOURA - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Exequente 

para manifestar sobre as correspondências devolvidas de p.107/V, com 

anotação “Não procurado”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 4286-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4286-54.2005.811.0037 (Código 36290)

Vistos.

Quanto ao pedido de fl. 184, de restrição via RENAJUD do veículo 

MARCA/MODELO: FIAT/TORO FREEDON AT, COR VERMELHA, 

ANO/MODELO 2016/2017, CHASSI: 988226117HKA75293 de PLACA: BAQ 

6016, este não merece prosperar, visto que não foram juntados aos autos 

documentos comprobatórios suficientes para evidenciar as alegações de 

que o requerido estaria, de fato, na posse do bem.

Desse modo, indefiro o pedido e deixo de proceder a restrição do referido 

veículo via sistema RENAJUD, tendo em vista estar registrado em nome de 

terceiro, conforme documentos de fls. 186/187.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148342 Nr: 3619-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEMARKETING 

LTDA - ME, ELIANE PAULA DA SILVA COBRANÇA (EPS ASSESSORIA DE 

COBRANÇA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP/153.170, TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada foi intimada para 

pagar o débito no valor de R$ 6.998,97 (seis mil, novecentos e noventa e 

oito reais e noventa e sete centavos) (fl.132). No entanto, tal valor 

constou de forma equivocada na referida intimação, razão pela qual a 

torno sem efeito.

 Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fls.136/137), correspondente ao montante de R$ 950,64 (novecentos e 

cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do Código de Processo 

Civil).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para analise dos demais pedidos (fl. 

136).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122846 Nr: 5386-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOP DE CRÉDITO DE LIVRE A. DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO S. LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 14.603,47 (quatorze mil seiscentos e três reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103595 Nr: 2532-67.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MACIEL RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 75. Para tanto, oficie-se conforme pleiteado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124029 Nr: 6594-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL STEFANO PIMENTEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY CRISTINA DE 

AMOIM FERRAZ JORDÃO - OAB:MT/11.657, FRANCISCO DUQUE 

DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 180/182.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor da parte exequente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Sem prejuízo, intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação 

da dívida, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1009-88.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MÁRCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento das custa judicias de fls. 96 , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150944 Nr: 4821-31.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RICKLI, JOCIELY APARECIDA RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MENDES 

MARQUES - OAB:OAB/PR 33.171, TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOHNAN AMARAL TOLEDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136881 Nr: 8201-96.2014.811.0037
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 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 SOARES, CARMELITA MARIA CARDOSO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVERTINO DE ALMEIDA, LENICE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 

13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo: 8201-96.2014.811.0037 (Código 136881)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 165.

Dê-se vista à parte dos autos, pelo prazo legal, conforme requerido.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 944-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSÃO DE 

SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato, ALESSANDRO POLATO, SIDNEI 

POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, AMANDA CARINA UEHARA PAULA 

DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA 

POSSER - OAB:MT 9509, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de redesignação de audiência e CANCELO 

a audiência aprazada.

 Para tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 23/01/2019 às 14:00h.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Sem prejuízos, defiro o pedido para que a requerida Ivone de Souza Polato 

seja ouvida através de carta precatória.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Maringa/PR.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177890 Nr: 9524-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ELIANE DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 35, cite-se o requerido, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o advogado Dr. Adriano Souza 

Paulino OAB/MT 16689/O, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual deverá 

ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68925 Nr: 1234-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144528 Nr: 1826-45.2015.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818/sp, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141

 Vistos.

Ante a petição de fls. 380/382, intime-se o requerido para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7557-27.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAFAEL BOQUE DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 139750 Nr: 10120-23.2014.811.0037

 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: VINICIUS MANOEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de fl. 231.Sem 

prejuízo, considerando que o autor efetuou o pagamento das parcelas 12 

a 36 diretamente ao requerido, conforme faz prova os documentos de fls. 

214/215, sendo que estas já se encontravam depositadas nos autos (fls. 

58, 175, 176, 179, 183, 185, 203 e 213), bem como que, intimado para se 

manifestar (fl.220), o requerido não apresentou objeção ao levantamento 

destes valores pelo requerente, defiro o pedido de fl.229. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados em favor do 

autor.Após, ante a manifestação das partes de que estas não possuem 

mais provas a produzir (fls.207 e 221), concluso para 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116775 Nr: 7429-07.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimas a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161388 Nr: 997-30.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100370 Nr: 8190-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8190-09.2010.811.0037 (Código 100370)

Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 281, intime-se o exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, fornecendo os dados 

concretos acerca do endereço dos executados.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 3702-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT

 Processo nº 3702-50.2006.811.0037 (Código 41224)

Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo descrito à fl. 228, no endereço indicado (fl. 240).

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11902 Nr: 694-75.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Processo nº 129/2000 (Código 11902)

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fl.185), correspondente ao montante de R$ 37.828,20 (trinta e sete mil, 

oitocentos e vinte oito reais e vinte centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos (fl. 

99)

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 6910-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Processo nº 6910-71.2008.811.0037 (Código 59325)

Vistos.

Defiro o postulado às fl. 95.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob as penas do artigo 

774, V, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74174 Nr: 6493-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Processo nº: 6493-50.2010.811.0037 (Código 74174)

Vistos.

O termo de cessão de crédito foi devidamente juntado às fls. 126/129 e 

está de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III do Código de Processo 

Civil. No entanto, não houve a notificação do executado.

 Ocorre que a notificação tem como objetivo resguardar o devedor do 

pagamento indevido, ou seja, evitar que o mesmo pague a quem não é 

mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de 

desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a 

legitimidade deste de buscar o crédito.

 Neste sentido:

EMENTA: EXECUÇÃO – Substituição do credor em virtude de cessão – 

Cabimento - Desnecessidade de anuência do devedor – Aplicação do 

previsto no art. 778, III, do CPC/2015 – Notificação de que trata o art. 290 

do Código Civil que tem a finalidade única de impedir que o pagamento 

tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor primitivo, quando 

cedido o crédito sem a notificação – Arguição de nulidade infundada - 

Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento: 

AI 22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000(Processo: AI 

22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000, Órgão Julgador: 

17ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 12/07/2017. Julgamento: 12 de 

Julho de 2017 – Relator: Paulo Pastore Filho).

Ante o exposto, defiro a substituição do polo ativo, devendo constar como 

exequente Valor Empreendimentos e Participações Ltda.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145750 Nr: 2428-36.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA INES SLAPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Processo nº 2428-36.2015.811.0037 (Código 145750)

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente 

(fls.51/57), correspondente ao montante de R$2.696,70 (dois mil, 

seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para analise dos demais pedidos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 3130-94.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAUL GNIGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fl. 137, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, fornecendo o endereço 

do executado.´

Após, façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118654 Nr: 1021-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICKA REGINA DE 

HELD LOPES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CONDOMÍNIO 
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SOLAR PRIMAVERA em face de GILBERTO LUIS ALMEIDA e ERICKA 

REGINA DE HELD LOPES ALMEIDA, todos qualificados nos autos.

Às fls. 158/160, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

158/160, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca para baixa da penhora averbada junto à matrícula 3939.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119399 Nr: 1801-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDUCIRLENE DIVINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1801-03.2013.811.0037 (Código 119399)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 147.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157000 Nr: 7636-98.2015.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Mauro Eiiti Murofuse, Cpf: 

37106481904, Rg: 1.613.497 SSP PR Filiação: Eziro Murofuse e Shizue 

Murofuse, data de nascimento: 25/10/1958, brasileiro(a), natural de 

Bandeirantes-PR, separado(a) judicialmente, agricultor, agrônomo, 

empresário, Endereço: Rua Erico Veríssimo, Nº 231, Bairro: Castelandia - 

Zona 02, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:e:INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 28/11/2018 ÀS 16:00 HORAS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Tendo em vista que esta Magistrada estará em 

usufruto de férias no mês de setembro, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 16:00.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142980 Nr: 1175-13.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASILII ANFILOFEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 35.731,24 (trinta e cinco mil setecentos e trinta 

e um reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o §2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

 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: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 Vistos.

Considerando que no sistema Apolo, consta despacho com data de 

audiência equivocada, conforme certidão disponibilizada no DJE nº 10324, 

de 24/08/2018 e publicado no dia 27/08/2018, chamo o feito à ordem para 

fazer constar data de audiência correta, a qual seja dia 04/10/2018, às 

15:30.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209349 Nr: 3859-03.2018.811.0037

 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: LENIR DE FATIMA AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO XAVIER SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que não houve comprovação da publicação 

do edital de intimação, como de praxe. Assim, antes de analisar o pedido 

de fls. 107/108, certifique-se a Senhora Gestora se houve a publicação do 

edital de fl. 106.

Em seguida, dê-se vista a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

nos termo da decisão retro.

Após, concluso para análise.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado às fls. 90/92, sob pena de acréscimo 

de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição 

de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAFAEL BOQUE DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17735 Nr: 2566-91.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-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 AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175338 Nr: 8174-45.2016.811.0037

 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: ORAILDE MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

ORAILDE MIRANDA DA SILVA, visando à retificação do nome da sua 

genitora.

 Analisando aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da 

competência especializada atribuída a esta unidade judiciária.

 Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, considerando a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, atribuiu à Diretoria do Fórum a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à retificações de registro civis, porquanto trata de 

matéria estranha à competência excepcional desta Terceira Vara.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a Diretoria do Fórum, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 2286-03.2013.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BARROS PRADO E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:MT/988

 Vistos.

Considerando que a parte executada José Manuel de Albuquerque e Cia 

Ltda – ME (fl. 105) foi citada por edital e, conforme certidão de fl. 106, não 

se manifestou, defiro o pedido de fl. 108 e nomeio o Defensor Público 
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atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144764 Nr: 1927-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o executado para, 

no prazo de 05 dias, maifestar sobre a petição de p. 95/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69541 Nr: 1848-79.2010.811.0037

 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: VALTRA DO BRASIL LTDA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177327 Nr: 9230-16.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 29, devolva-se a carta precatória ao juízo 

deprecante, com as nossas homenagens, dando-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, inclusive, no cartório distribuidor.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154315 Nr: 6388-97.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO MASSI SALLA - 

OAB:24.338/PR, JOÃO TAVARES DE LIMA FILHO - OAB:PR11.524, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 50/53.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor da parte executada, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Sem prejuízo, considerando a manifestação de fls. 149, certifique-se e 

proceda-se à devolução da missiva, consignando nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35806 Nr: 3816-23.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, ODAIR LUIZ DE PIERI - OAB:5054

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 200 e 202/203, defiro o postulado e 

determino a suspensão do processo, conforme requerido.

Com a juntada da matricula atualizada e dos endereços dos credores e 

cônjuge do executado, dê-se prosseguimento aos atos expropriatórios, 

seguindo-se a realização do leilão, conforme a decisão de fl. 193.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 2048-96.2004.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO NAVARRO FILHO - 

OAB:157633/SP, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 230.

Dê-se vista, pelo prazo legal.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17516 Nr: 2393-67.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADA TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125958 Nr: 8525-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ FERRARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8525-23.2013.811.0037 (Código 125958)

Vistos.

Considerando o postulado às fls. 180/181, nos termos da Lei 10.741/2003 

e do artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil, defiro a prioridade na 

tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa idosa. 

Proceda-se com as identificações necessárias.

Apense-se estes autos aos autos da ação nº 2068-09.2012.811.0037 

(código 111644), conforme requerido.

Após, retornam os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

 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: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 Certifico que, compulsando os autos, não foi possível proceder a 

intimação pessoal dos autores para comparecer na audiência designada 

para o dia 04/10/2018 às 15:30 horas, pois residem na zona rural. Assim, 

intimo os advogados dos autores para comparecer na audiência 

acompanhados de seus clientes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112120 Nr: 2580-89.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer a penhora on line 

nas contas do requerido. No entanto, o presente feito trata-se de ação de 

cobrança e, por tanto, ação de conhecimento, devendo a parte aguardar a 

prolação de sentença e a constituição de título judicial para o início da fase 

executiva, razão pela qual, indefiro o pedido de fls. 108.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136017 Nr: 7575-77.2014.811.0037

 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: FLOREMA AGROPECUARIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL PENTEADO - 

OAB:SP/ 281878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por FLOREMA 

AGROPECUARIA LTDA em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 128, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 128, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Considerando o item 3.1 do termo de acordo, referente ao prazo de 

suspensão, intimo as partes para manifestarem quanto ao integral 

cumprimento do acordo.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16146 Nr: 1416-75.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES DOW AGROSCIENCES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:MT-4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO M. CORREIA - 

OAB:PR- 24.903, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA AGUIAR - OAB:PR- 

11.767

 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 de fls 363, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 5923-69.2007.811.0037

 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): OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo 

Lemes Ferreira - OAB:12263 /MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerido) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOSIANE PEDROSO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109907 Nr: 221-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PZFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - OAB:95.740, 

PAULO CELSO EICHHORN - OAB:160412 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os pedidos de fls.176/177, por terem sidos apreciados 

em decisão retro, conforme os resultados de pesquisas em fls. 171/175.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 5719-59.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MENANDRO PATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Ante o exposto, determino a retificação da distribuição e autuação para 

constar a presente como cumprimento de sentença, bem como a alteração 

do polo ativo da demanda, passando a constar como exequente da ação: 

CARLOS MEANDRO PATTAIntimem-se os executados para pagarem os 

valores indicados pelo exequente (fl.168/175), correspondente ao 

montante de R$15.929.784,58 (quinze milhões, novecentos e vinte e nove 

mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo 

Civil.Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

acima fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 Código de 

Processo Civil).Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 

523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por 

cento.Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os 

honorários acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.Não havendo 

pagamento, concluso para analise dos demais pedidos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 3128-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, 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: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELLA BLANCO DALPONTE , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21700 Nr: 3118-22.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DOS SANTOS LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114233 Nr: 4614-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAS DE BONITO EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, ROBSON SITORSKI LINS - OAB:OAB/MS 9678

 Processo nº 4614-37.2012.8.11.0037 (Código 114233)

Vistos.

Considerando os documentos acostados (fls. 380/383), intime-se o 

requerente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 3814-53.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208357 Nr: 3371-48.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LÍVIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:MT 18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9237, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, GABRIELA BENINE 

SALÍCIO - OAB:MT 18244, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Nos termos da decisão de p. 74, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o embargante para manifestar-se sobre a impugnação 

aos embargos de p. 76/84, bem como informar se possui interesse na 

audiência de conciliação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206515 Nr: 2466-43.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FAVORETO - ESPÓLIO, IVONE MARIA DE 

JESUS FAVORETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT/816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 41359, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 45 e 

determino a suspensão do processo até 27/09/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 2796-21.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGEA OLIVEIRA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2796-21.2010.8.11.0037 (Código 70487)

Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 107, expedindo o necessário.

Às providências.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 189727 Nr: 3772-81.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

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

ALMEIDA - OAB:21589/O

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, RECEBO O BEM 

OFERTADO EM CAUÇÃO PELO EMBARGANTE, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL e determino que a parte embargada 

providencie a EXCLUSÃO do nome da parte embargante dos cadastros do 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e demais órgãos de 

restrição ao crédito que porventura tenha registrado o referente débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito.Ressalto que a tutela deferida é para retirada do nome do 

embargante junto aos órgãos de proteção tão somente quanto ao débito 

discutido nestes autos.Lavre-se o respectivo termo de caução. Sem 

prejuízo, nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte embargada para, querendo, responder a presente ação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Após, venham os autos conclusos para 

verificar se é o caso de julgamento imediato ou designação de audiência 

de conciliação, instrução e julgamento.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128192 Nr: 1127-88.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Ante o exposto, determino a retificação da distribuição e autuação para 

constar a presente como cumprimento de sentença, bem como a alteração 

do polo ativo da demanda, passando a constar como exequente da ação: 

CARLOS MEANDRO PATTAIntimem-se os executados para pagarem os 

valores indicados pelo exequente (fl.168/175), correspondente ao 

montante de R$15.929.784,58 (quinze milhões, novecentos e vinte e nove 

mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo 

Civil.Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

acima fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 Código de 

Processo Civil).Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 

523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez) por 

cento.Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os 

honorários acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.Não havendo 

pagamento, concluso para analise dos demais pedidos.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 5695-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, MÁRCIO ALIOMAR ALVES, 

MARISTELA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179129 Nr: 10191-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Considerando a atribuição de efeito suspensivo a este feito (fl. 81), 

aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50466 Nr: 5786-87.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON FUZETTI, MILSON ANTONIO 

FUZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152743 Nr: 5715-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RICKLI, JOCIELY APARECIDA RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOHNAN AMARAL TOLEDO , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105427 Nr: 4441-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO MOTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

GLEYSON RAMOS ZORRON - OAB:13183/MS, SEBASTIÃO JOSÉ 

ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 85, no que se refere à 

intimação pessoal do executado para tomar ciência da restrição judicial de 

fl. 87.

Resultando negativa a diligência, intime-se via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132916 Nr: 5137-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA CABRAL FERNANDES 

MONTAGNI

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 72.

Proceda-se a citação dos executados no endereço indicado, conforme 

requerido pela parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 4880-63.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, 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, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIO EUGÊNIO 

FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ em face de IVO BRUNETTA, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 375/378, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final 

da dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 
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integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 30/04/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido a conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo comum de 10 dias, manifestarem sobre o laudo de avaliação, que 

poderá ser consultado pelo site do TJMT, bem como intimar a parte autora 

para providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167852 Nr: 4147-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYAN HENRIQUE ROSA DA CONCEIÇÃO, ANA LUCIA 

DA CONCEIÇÃO, KÁTIA JULIET FERNANDES, MYRELLE GEOVANNA 

ROSA FERNANDES, CHAWANNE GABRYELLE ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos.

Considerando os valores depositados pelo executado (fls. 121/123), bem 

como que o presente feito envolve interesse de menor, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos. [...] Em manifestação, aduz o exequente que parte da soja 

arrestada ainda permanece depositada junto à referida empresa, e requer 

a expedição de mandado de remoção e entrega da soja (fls. 

440/442).Intimada para oferecer esclarecimentos, a empresa Bunge 

Alimentos S.A. não se manifestou, conforme certidão (fl. 469).É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Em análise dos autos, verifico que, 

conforme informado pelo exequente, foram arrestados 6.750.000 kg de 

soja nos autos da Medida Cautelar nº 3149-39.2005.8.11.0004, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual figura 

como autora a empresa Agrenco.Da referida quantidade, apenas 

3.114.010 kg de soja foram removidos para os armazéns da Agrenco, 

sendo que o remanescente foi depositado junto à empresa Bunge 

Alimentos S.A.Ainda, resta demonstrado nos documentos juntados às fls. 

443/458 que referida soja permanece em posse da Bunge, conforme 

informado pelas partes e pela própria empresa nos autos da Medida 

Cautelar.Outrossim, intimada para esclarecer a informação prestada à fl. 

435, a empresa Bunge não se manifestou nos autos, não fazendo prova 

de que referida soja, de fato, já foi removida de seus armazéns.Assim, em 

que pese as alegações de que a soja não se encontra mais depositada em 

seus armazéns, esta não traz aos autos provas que evidenciem o 

alegado, razão pela qual, defiro o pedido de fl. 468.Expeça-se de mandado 

para que seja realizada a remoção e depósito em mãos do exequente da 

quantidade de 774.600 kg (setecentos e setenta e quatro mil e seiscentos 

quilos de soja) que estão armazenados na empresa BUNGE ALIMENTOS 

S.A.Com o cumprimento da ordem ou restando infrutífera a remoção, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

15(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31297 Nr: 3493-52.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARVALHO NETO, VALDOMIRO 

FIGUEIREDO NEVES, INES BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBRAZIL SEGURADORA S/A, 

FENASEG-FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS 

PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MAY MARTINS 

ALBURQUEQUE - OAB:129.900/RJ, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:OAB/MT 10.105, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:MT 12.903, 

GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:MT/10.320-B, GREICE ADRIANA 

SIMÕES - OAB:116.450, JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - OAB:70772, 

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY - OAB:MT-6662, KEILLA 

CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO - OAB:84.676RJ, LEANDRO 

FRANCISCO SANCHES - OAB:8323, LUIZ ROSELLI NETO - 

OAB:122478/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, SÉRGIO RUY BARBOSA 

DE MELLO - OAB:63377, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:MT 7.102-B

 Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte requerente para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre a petição de fls. 269/271.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

analise dos demais pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 48-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

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

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 209/210, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 5696-11.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:23943/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIO EUGÊNIO 

FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ em face de IVO BRUNETTA, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 281/284, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final 

da dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 30/04/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 3576-58.2010.811.0037

 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): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 252.

Intimem-se os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a 

localização dos maquinários agrícolas conferidos em garantia ao 

exequente.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT, 

objetivando a avaliação dos imóveis dados em garantia hipotecária (fl. 

239).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 2780-38.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.Inicialmente, em relação à sub-rogação noticiada (fls. 349/360), 

defiro o pedido de alteração do polo ativo da demanda e determino a 

retificação de todos os registros processuais deste feito, passando a 

constar como autor da ação: “IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA”. No 

caso, desnecessária a notificação do devedor conforme dispõe o artigo 

290 do Código Civil, pois a intimação neste feito acabará cientificando o 

executado sobre a cessão de crédito, podendo, então, defender-se a tal 

respeito, sendo certo que a ausência de notificação não exonera o 

devedor de sua obrigação caso inexistente prova de pagamento ao 

cedente. [...] Sem prejuízo, defiro o pedido de suspensão do processo, 

conforme requerido. Consigno que, decorrido o eventual prazo de 

suspensão do processo, a parte autora deverá manifestar-se da 

impugnação ao laudo de avaliação (fls. 361/365).Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172954 Nr: 6782-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o requerimento retro e, com fundamento no artigo 809 do 

Código de Processo Civil, determino a conversão da Ação de Execução 

para Entrega de Coisa Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa. 

[...].Efetuem-se as anotações necessárias, inclusive no Distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.Citem-se os executados 

para pagarem a dívida no valor de R$35.855,24 (trina e cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco e vinte e quatro centavos), acrescida das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. [...] 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os executados 

serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. [...] O 

reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em 

execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirão que os executados requeiram o pagamento 

do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

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

Código de Processo Civil). Ficam os executados advertidos de que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei.[...] A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.A presente decisão, 

assinada e devidamente instruída, servirá como carta precatória, mandado 

ou ofício. Defere-se eventual pedido de oferecimento de meios ao Sr. 

Oficial, para cumprimento do mandado de citação.Decorrido o prazo, caso 

não seja pago o débito, concluso para análise dos demais 

pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 3815-04.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, 

APARECIDA RODRIGUES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:MT 4816

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA ajuizada por 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A em face de IVONE MARIA DE 

JESUS FAVORETO e APARECIDA RODRIGUES FAVORETTO, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 633/635, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação total 

da dívida.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 27/09/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163928 Nr: 2178-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - 

IMPERIAL CORRETORAS DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116858 Nr: 7513-08.2012.811.0037

 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: JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK, ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 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 requerida para 

se manifestar sobre a petição de fls. 222, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116393 Nr: 7033-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Florinaldo Antoniazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARCO ANTONIO CAIS - 

OAB:97584, RICHARD CARNEIRO LEIGNEL - OAB:9555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 Vistos.

Considerando a manifestação do executado às fls. 120/125, intime-se o 

exequente para manifestar-se quanto ao integral cumprimento do acordo.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136013 Nr: 7571-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA, Aparecido Paiva, JOSÉ 

ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO, MARIA HELENA VARGAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES em face de PAULO INACIO PAIVA, 

APARECIDO PAIVA, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, JOSE ROBERTO 

PATRICIO e MARIA PATRICIO , todos qualificados nos autos.

Às fls. 138/140, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final 

da dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seu(s) procurador(es), as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção 

do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Defiro o pedido de fl. 141. Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para que proceda a baixa da penhora do imóvel de 

matrícula nº 1.529, conforme consta do item 10 do acordo.

 Determino a suspensão do processo até 30/03/2021, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006333-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006333-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO LUIZ DE CASTRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 9 

8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

61999437873, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006334-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADEMILSO WERMER MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006334-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADEMILSO WERMER MARTINS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 9 

8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6141425643, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006335-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE LARA PINTO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006335-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADILSON DE LARA PINTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, 

oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 9 

8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 
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referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6187924464, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006336-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006336-79.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO JOSE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 9 

8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6114936233, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004491-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELZA FERNANDES BARBOSA (IMPETRANTE)

Divanir Marcelo de Pieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

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 : 

1004491-46.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS, COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, Tabelionatos, Registros, Cartórios]. 

Vistos. Encaminhem-se as informações prestadas à Excelentíssima Sra. 

Dra. Relatora. Juntem-se cópias das informações prestadas aos autos. 

Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do recurso interposto. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 03 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000687-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERTON EICKHOFF (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000687-07.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: HERTON EICKHOFF REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

pugna, no ID nº 13929823, pela intimação da parte requerida para 

implantação do benefício, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. É cediço que, a partir do trânsito em julgado da 

sentença, ou da admissão de recurso desprovido de efeito suspensivo, o 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá determinar a intimação 

do réu para que cumpra, no prazo fixado pelo título executivo, a obrigação 

de implantar o benefício (STJ - AgRg no REsp: 1056742 RS 

2008/0102826-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data 

de Julgamento: 14/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/10/2010). Assim, intime-se a parte requerida para que implante o 

benefício concedido no ID nº 11128681, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de apuração de crime de desobediência. Sem prejuízo, determino 

que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Na sequência, 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 e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria 

Federal. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO ROSALVO PEREIRA (AUTOR(A))

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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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 : 

1001339-53.2018.8.11.0037. AUTOR: FLORENTINO ROSALVO PEREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ciente da 

interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do 

referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIETI CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001610-96.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIETI CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a manifestação de ID nº 

14405617, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

que comprove o requerimento administrativo, no prazo legal, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NELY MADALENA DO PRADO BONOLDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1003140-38.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005731-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOARI AVELINO DELMONDES (AUTOR(A))

MARINA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005731-70.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ANTUNES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001493-71.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60203 Nr: 44-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AZEVEDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104828 Nr: 3814-43.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ SOUTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO LUIZ SOUTHIER, Cpf: 

44111282920, Filiação: Dionysio Daniel Southier e Maria Joana 

Albuquerque Southier, brasileiro(a), natural de Pato Branco-PR, casado(a), 

func. público. 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, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

Bem(ns) Arrestado(s): Um imóvel urbano, lote 06, da quadra 24, do 

Loteamento Jardim Poncho Verde, situado na Av. Coxilha, 358, com área 

de 262,50m2 contendo uma edificação de alvenaria com 218,10m2.

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena do arresto 

converter-se automaticamente em penhora. 2. Aperfeiçoada a penhora, o 

executado terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor 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, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 18 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106053 Nr: 5092-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 
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- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora do 

pagamento dos honorários de sucumbência pela parte requerida, bem 

como para no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários para 

expedição de Alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios.Sem prejuízo, intime-se novamente o Município para que, nos 

termos da sentença de fls. 71/74, continue disponibilizando a requerente, 

de forma contínua, até o final do tratamento prescrito pelo médico, o 

medicamento “EVISTA 60MG”.No mais, deve a parte autora se atentar ao 

disposto no artigo 12 do Provimento 02-2015 CGJ, o qual dispõe que, em 

caso de medida judicial liminar ou definitiva que verse sobre prestação 

continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório médico, sob 

pena de perda de eficácia da medida.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.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, 18 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5753-14.2018.811.0037 (Código 213591)

Vistos.

Às fls. 77/79, a parte autora pugnou pelo bloqueio de verbas públicas no 

valor de R$ 49.501,50 para aquisição do medicamento TEMODAL.

Todavia, de modo a viabilizar a solução do caso com prudência, por se 

tratar de dispêndio de dinheiro público, além do vultoso valor do único 

orçamento (fl. 46), determino a imediata intimação da parte autora para 

que, no prazo de 48h, apresente mais dois orçamentos atinentes à 

aquisição do medicamento em outros estabelecimentos.

Em seguida, conclusos COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002685-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA JASCOSVSKI 

DANTAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em Correição. Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Sandra Jacosvski Dantas em face de Itau Unibanco S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Alega na petição inicial que a autora foi 

impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em 

virtude da restrição em seu nome no valor de R$20.447,59(vinte mil, 

quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

vinculado ao contrato n°27990002682, com vencimento em 19/01/2016 e 

registrado nos órgãos de restrição ao crédito pela requerida em 

16/04/216. Aponta que desconhece a restrição em seu nome, pois não 

possui qualquer vinculo jurídico com a requerida. Não obstante, a 

requerente relata que entrou em contato com a requerida para resolver a 

inconsistência em seu nome e não obtivera êxito, pois até o momento seu 

nome está incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, a autora 

requer como medida de antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão da restrição em seu nome, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação(SCPC), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que 

ocorreram no ano de 2016. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita 

altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Declaro a conexão entre os autos 1002686-24.2018.8.11.0037, 

1 0 0 2 6 8 5 - 3 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 6 8 3 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1002681-02.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002683-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002683-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA JASCOSVSKI 

DANTAS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Correição. 
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Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Sandra Jacosvski Dantas em face de Banco Itaucard S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Alega na petição inicial 

que a autora foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da restrição em seu nome no valor 

de R$11.297,13(Onze mil, duzentos e noventa e sete reais e treze 

centavos), vinculado ao contrato n°1222632750000, com vencimento em 

06/12/2015 e registrado nos órgãos de restrição ao crédito pela requerida 

em 25/01/2016. Aponta que desconhece a restrição em seu nome, pois 

não possui qualquer vinculo jurídico com a requerida. Não obstante, a 

requerente relata que entrou em contato com a requerida para resolver a 

inconsistência em seu nome e não obtivera êxito, pois até o momento seu 

nome está incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, a autora 

requer como medida de antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão da restrição em seu nome, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação(SCPC), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que 

ocorreram no ano de 2016. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita 

altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Declaro a conexão entre os autos 1002686-24.2018.8.11.0037, 

1 0 0 2 6 8 5 - 3 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 6 8 3 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1002681-02.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002681-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA JASCOSVSKI 

DANTAS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em Correição. 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Sandra Jacosvski Dantas em face de Banco Itaucard S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Alega na petição inicial 

que a autora foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da restrição em seu nome no valor 

de R$5.300,35(Cinco mil, trezentos reais e trinta e cinco centavos), 

vinculado ao contrato n°1801230570000, com vencimento em 09/01/2016 

e registrado nos órgãos de restrição ao crédito pela requerida em 

06/02/2016. Aponta que desconhece a restrição em seu nome, pois não 

possui qualquer vinculo jurídico com a requerida. Não obstante, a 

requerente relata que entrou em contato com a requerida para resolver a 

inconsistência em seu nome e não obtivera êxito, pois até o momento seu 

nome está incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, a autora 

requer como medida de antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão da restrição em seu nome, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação(SCPC), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que 

ocorreram no ano de 2016. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita 

altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Declaro a conexão entre os autos 1002686-24.2018.8.11.0037, 

1 0 0 2 6 8 5 - 3 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 6 8 3 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1002681-02.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002699-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS FELIPE LIMA VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A., L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos em 

Correição. Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Luiz Felipe Lima Vieira em face de Telefônica Brasil 

S/A e L.AM. FOLINI-ME (Mundial Editora), pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião 

em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a 

lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o autor possui duas restrições de 

crédito em seu nome. Aponta que os débitos são ilegais, pois, 

anteriormente, teve seus documentos furtados e utilizados por 

estelionatários para a obtenção de serviços com as empresas requeridas. 

Relata que entrou em contato com as demandadas para proceder a 
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exclusão das negativações e não obtivera êxito. Por fim, a autor requer 

como medida de antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da 

restrição de seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato 

da negativação(SCPC), e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o autor menciona que teve seus documentos perdidos e 

que estão sendo utilizados por estelionatários. Contudo, consigno que o 

autor não comprovou diligências em relação a perda destes documentos, 

o que resta neste momento, a incerteza dos fatos narrados na exordial. A 

respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ 

A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição, 

sob pena de indeferimento na inicial Primavera do Leste-MT, 18 de 

setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

THAYNNE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002700-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THAYNNE CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Thaynne 

Cristina dos Santos em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e 

fundamento narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a autora 

possui algumas restrições de crédito em seu nome. Aponta que os débitos 

são ilegais, pois não possui qualquer vinculo contratual com a requerida. A 

autora relata que entrou em contato com a demandada para proceder a 

exclusão das negativações, mas não obtivera êxito, e até o momento seu 

nome está incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, a autora 

requer como medida de antecipação de tutela de urgência, a imediata 

exclusão da restrição de seu nome, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Extrato da negativação(SCPC), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o autor menciona que teve 

seus documentos perdidos e que estão sendo utilizados por 

estelionatários. Contudo, consigno que o autor não comprovou diligências 

em relação a perda destes documentos, o que resta neste momento, a 

incerteza dos fatos narrados na exordial. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Primavera do Leste-MT, 18 de setembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

CELIO HENRIQUE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002701-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CELIO HENRIQUE ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Celio 

Henrique Alves em face de Bradesco Card, pelos fatos e fundamento 

narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião 

em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a 

lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o autor possui algumas restrições de 

crédito em seu nome. Aponta que os débitos são ilegais, pois não possui 

qualquer vinculo contratual com a requerida. A autora relata que entrou em 

contato com a demandada para proceder a exclusão das negativações, 

mas não obtivera êxito, e até o momento seu nome está incluso nos 

órgãos de restrição ao crédito. Por fim, a autor requer como medida de 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da restrição de seu 

nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação(SCPC), e demais documentos indispensáveis a propositura 

desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de 

acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz 

necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o autor menciona que teve seus documentos perdidos e 

que estão sendo utilizados por estelionatários. Contudo, consigno que o 

autor não comprovou diligências em relação a perda destes documentos, 

o que resta neste momento, a incerteza dos fatos narrados na exordial. A 

respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ 

A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-90.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO (ADVOGADO(A))

GISELE LUCIA GUERRA ZAFFONATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES CARNEIRO & CIA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

JARDEL VIVEIROS OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMO A PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SOBRE O INTERESSE NESTA 

AÇÃO, POIS AS CARTA PRECATÓRIAS ENVIADAS EM 2015 PARA 

CUMPRIMENTO NÃO RETORNARA ATÉ A PRESENTE DATA. O PRAZO 

PARA SE MANIFESTAR É DE 05 DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011504-45.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (ADVOGADO(A))

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUACI BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca do mandado juntado aos 

autos (9148611), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ERILSON SOUSA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Diante do trânsito em julgado, intimo a(s) parte(s) para requer o que 

entender de direito, no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-64.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO (ADVOGADO(A))

EDSON MOTA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (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, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de arquivamento. Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SIDINEY PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 152064 Nr: 5323-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEANS BRITO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver, 

como absolvo o réu Orleans Brito Bezerra, já qualificado, com fundamento 

no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Isento de custas. Intime-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Indefiro a remessa ao Ministério 

Público para apurar crime de Denunciação Caluniosa, podendo a 

providência ser tomada pela própria parte, se assim lhe 

aprouver.Transitada esta em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto 

Nacional de Identificação e ao Cartório Distribuidor, para os fins legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006248-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006248-41.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUINA GONCALVES DA 

CRUZ EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, Trata-se de cumprimento da 
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sentença proferida no processo nº 1000290-11.2017.8.11.0037, que 

impôs obrigação de fazer à(s) parte(s) demandada(s). Preliminarmente, 

registro que a sentença determinou que as requeridas providenciassem 

CONSULTA COM ESPECIALISTA EM JOELHO para a requerente. O 

cumprimento da sentença na referida fase processual possui regramento 

específico no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme determina o 

artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O cumprimento do acordo 

ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de 

fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício 

do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do 

acordo. (grifei) Com efeito, determino as seguintes providências: 

Requisite-se do(s) devedor(es)/executado(s) a obrigação do cumprimento 

da sentença, no prazo de até 15 (quinze) dias, advertindo-se que o 

desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro do numerário em 

valor suficiente ao cumprimento da obrigação, independentemente de 

audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009). 

Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do adimplemento, 

conclusos para sequestro do numerário. Decorrido o prazo e comprovado 

o cumprimento, conclusos para extinção desta fase processual. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006233-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FELIX BURATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006233-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILTON FELIX BURATTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por NILTON FELIX BURATTO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de CONSULTA COM 

SUBESPECIALISTA EM MÃOS. Relata a parte autora, que é portadora de 

uma LESÃO DOS NERVOS PRÓXIMOS AO PUNHO (CID S 64.0) e que 

necessita da consulta para realizar um diagnóstico preciso quanto à 

extensão da lesão e qual tratamento deverá ser abordado. Afirmou que é 

técnico em próteses dentárias e que em virtude da lesão está 

impossibilitado de trabalhar considerando que a função é exercida quase 

que em sua integralidade com o uso das mãos. Aduz que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento. 

E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste 

para realizar o tratamento (Ofício nº193 da Defensoria Pública – ID 

15292207) e que em resposta, o Município informou que o procedimento é 

de alta complexidade sendo, portanto, de responsabilidade e competência 

do Estado. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico – nº 1741/2018, que chegou a seguinte conclusão: 1- Quanto à 

doença alegada: Consta relatório médico atestando que a requerente 

apresenta necessidade de avaliação da especialidade ortopedia 

subespecialidade mãos e punho em decorrência da presença de sequela 

de trauma contuso em punho direito com lesão do feixe neurovascular 

ulnar, tendões flexores, músculos flexores. Não há exames laboratoriais 

anexosaos autos. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: 

trata-se de pedido de consulta com ortopedista subespecialista em mãos. 

Solicitação pertinente e disponível no SUS. 3- Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: Há 

registro de solicitação na central de regulação via sistema SISREGIII sobre 

nº 231540313 datado de 26/02/2018 em caráter de urgência ainda 

pendente. 4- Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência ou 

Emergência de acordo com os documentos acostados nos autos neste 

momento; não há risco imediato de morte, mas há risco de perda de 

oportunidade e sequelas definitivas com prejuízo da capacidade laboral do 

requerente; entendemos que o razoável é o prazo de até 30 dias para a 

consulta com cirurgião ortopedista especialista em mãos. 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) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Bridi, ortopedista, 

CRM/MT 4511 (Id 15292399) e também pelo Protocolo de Entrada, onde se 

verifica a necessidade de passar por especialista em mãos. No que diz 

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

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez 

que, se ao final a sentença for favorável à requerente, esta 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 nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para NILTON FELIX 

BURATTO (qualificado na petição inicial) a CONSULTA COM 

SUBESPECIALISTA EM MÃOS, (conforme prescrição médica), no prazo de 

30 (trinta) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 
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pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006118-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006118-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANDRO PEREIRA DA MATA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação 

de fazer com tutela de urgência proposta por LEANDRO PEREIRA DA 

MATA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento dos 

medicamentos NEXIUM 40MG E NOTILIUM 10MG. Relata a parte autora, que 

é portadora de ESOFAGITE EROSIVA CLASSE D DE LOS ANGELES (CID 

K-20) E HERNIA HIATAL POR DESLIZAMENTO (CID Q-40) e que corre risco 

de hemorragia digestiva, sendo que neste momento o único tratamento 

indicado para casos desta natureza são os medicamentos requeridos. 

Aduz que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do tratamento. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de 

Primavera do Leste para realizar o tratamento (Ofício nº198 da Defensoria 

Pública – ID 15292207) e que não obteve resposta. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 0960/2018, que informou 

o seguinte: Domperidona ( MOTILIUM) : É um antagonista da dopamina com 

propriedades antieméticas. Utilizada nos casos de Síndromes dispépticas 

frequentemente associadas a um retardo do esvaziamento gástrico, 

refluxo gastroesofágico e esofagite, sensação de empachamento 

epigástrico, saciedade precoce, distensão. Não é assegurada pelo SUS 

ESOMEPRAZOL+MAGNESIO (NEXIUM): é indicado para o tratamento de 

doenças ácidopépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e 

dor epigástrica, NÃO é assegurado pelo SUS; OMEPRAZOL: É 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do 

Componente BASICO da Assistência Farmacêutica (CBAF), e sua 

dispensação é de responsabilidade do gestor Municipal; 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 
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processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Rodrigo M. Magalhães, 

CRM/MT 7786 (Id 15173170), onde se verifica a necessidade do 

medicamento solicitado. Convém ressaltar que, apesar do Parecer do NAT 

informar que os medicamentos não são assegurados pelo SUS, o relatório 

médico informa expressamente que não há possibilidade de substituição 

do medicamento. Além disso, o médico que receita o medicamento 

requerido é integrante do próprio SUS e conhece os medicamentos 

disponibilizados ou não pelo Sistema e, portanto, se indica uma medicação 

não contemplada é porque existe real necessidade dela. No que diz 

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

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez 

que, se ao final a sentença for favorável à requerente, esta 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 nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para LEANDRO 

PEREIRA DA MATA (qualificado na petição inicial) o fornecimento dos 

medicamentos NEXIUM 40MG E NOTILIUM 10MG, no prazo de 20 (vinte) 

dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para o fornecimento. 

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: 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. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com 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, 19 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010063-29.2015.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS GOMES, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Trata-se de Ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição processual de LUIZ 

CARLOS GOMES, e desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (todos 

qualificados nos autos processuais), em que pretende tutela satisfativa 

incidental para obter 1 (uma) aplicação de injeção de Triancinolona, 

formalizada nos autos como petição de bloqueio de verba do erário, no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme se verifica no 

Id 5557538. A tutela foi inicialmente indeferida, uma vez que a parte autora 

não trouxe justificativa aos autos para realização do procedimento 

solicitado que não é assegurado pelo SUS, ao invés da cirurgia que o 

Sistema Público disponibiliza. Instado a se manifestar, a parte autora juntou 

aos autos a justificativa (id 14407982), que foi submetida ao NAT. Este, 

por sua vez, chegou as seguintes conclusões (Parecer técnico 

nº1657/2018): Trata-se de paciente vitima de trauma de face, já submetido 

a correção cirúrgica das vias lacrimais com melhora do lacrimejamento e 

para o qual se solicita agora a injeção de triancinolona. Em documento 

assinado pelo oftalmologista Dr. José Paulo Spila em resposta aos 

questionamentos postulados pela Promotoria de Justiça o mesmo já 

responde de forma clara: a) A aplicação da medicação triancinolona é 

indispensável para a correção do epicanto à esquerda do paciente Luiz 

Carlos Gomes? Resposta: Acreditamos que não, mas seria uma tentativa 

de melhora para o quadro do paciente. b) Qual a urgência do referido 

procedimento? Resposta: O procedimento é eletivo; A urgência seria para 

tentar melhorar a qualidade de vida do paciente que já vem sofrendo com 

o problema há quase dois anos. c) Por que o paciente não pode ser 

submetido à cirurgia oferecida pelo SUS para a referida correção? 

Resposta: Acreditamos que o paciente pode ser submetido a cirurgia 

oferecida pelo SUS, porem a indicação de triancinolona foi feita pela 

medica que acompanha como sendo melhor opção. Sob essa premissa, 

passo à análise da tutela antecipada incidental. O panorama fático-jurídico 

delineado neste processo, bem como o Relatório Médico, subscrito pelo Dr 

Rafael Amaya Estevez, oftalmologista, CRM/MT 4945, evidenciam a 

necessidade superveniente do tratamento ora requerido. Especificamente, 
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o Relatório Médico indica que para a melhor correção do epicanto é 

imperativo o uso de TRIAMCINOLONA e em caráter urgente. No que tange 

ao dano potencial, também está delineado pelo tempo legal mínimo de 

trâmite processual, ressaltando que o processo já está em curso desde 

2015. No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última 

análise, em desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual 

necessidade de repetição dos tratamentos já realizados. Por fim, a soma 

do(s) procedimento(s) já realizado(s) e da consulta ora requerida, a priori, 

não ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a LUIZ CARLOS GOMES (qualificado(a) nos autos do 

processo), no prazo de 15 (quinze) dias, aplicação de injeção de 

Triancinolona, conforme a indicação médica, sob pena de sequestro de 

numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do CPC). Faculto 

ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para cumprimento 

desta decisão. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa dos 

respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Evidenciada a necessidade de bloqueio do erário para cumprir a 

obrigação; tendo em vista a situação relatada neste feito; aliada à praxe 

da Fazenda Pública em não cumprir as determinações judiciais, 

concernentes aos serviços de saúde, verificada neste e em tantos outros 

processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda 

Pública; bem com tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, 

os princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou serviços às 

expensas da Administração Pública; consigno, desde já, que a parte 

autora deverá, juntar, 03 (três) orçamentos, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias, após o término do prazo conferido aos réus. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005952-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DALTON VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005952-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. 

Trata-se de pedido de reconsideração da tutela de urgência inicialmente 

indeferida em Id 15117683. A parte autora juntou documentos que 

demonstram a origem da doação no valor de R$55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais). Diante da juntada de novos documentos, passo à 

reapreciação do pedido de tutela de urgência: Trata-se de Ação 

Declaratória de inexistência de débito fiscal c/c cancelamento de protesto, 

pedido de danos morais e tutela antecipada “inaudita altera pars” proposta 

por DALTON VINICIUS DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na inicial, objetivando Tutela de Urgência 

Liminarmente, determinando a sustação imediata dos efeitos do protesto 

do Título nº. 2017479516, emitida em 03.05.2018, no valor de R$ 10.405,60 

(...), formalizado no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera 

do Leste-MT, nos termos do Protocolo nº. 252399. Aduz que, em maio de 

2018, o Reclamante recebeu intimação de Protesto de Certidão de Dívida 

Ativa sob o Protocolo nº. 252399, Título nº. 2017479516, por suposta 

“Falta de Pagamento”, no valor de R$ 10.615,27 (dez mil e seiscentos e 

quinze reais e vinte e sete centavos). Por esta razão, dirigiu-se até a 

Agência da Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá-MT, para verificar 

sobre o fato gerador do imposto cobrado e que foi informado que se 

tratava de imposto sobre Doação realizado no ano de 2010, (Cobrança 

Fazendária nº. 464219/337/76/2015, expedido na data de 22.09.2015). 

Informou que o fato gerador das doações recebidas pelo Reclamante 

ocorreu no domicílio dos Doadores, Sr. Frederico Walter Mayer, Sr. João 

Darci dos Santos e Sra. Nelci Portella Santos, qual seja, no Estado do 

Paraná. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providencias cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. De 

acordo com o artigo 300 do CPC/2015: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

possível extrair dos autos que o Requerente sofreu autuação do Fisco 

Estadual para o recolhimento de importância referente ao Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), retratado no Aviso de 

Cobrança Fazendária nº 464219/337/76/2015, incidente sobre doação que 

recebeu em 2010, no montante de R$55.000,00 (...) que gerou a Certidão 

de Dívida Ativa – CDA nº 2017479516, objeto do questionado Protesto 

deste Processo. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) é espécie de tributo que incide na transmissão de quaisquer bens 

e direitos por sucessão causa mortis ou por doação. Recai, portanto, 

sobre a transmissão gratuita de patrimônio sem contraprestação ou 

pagamento. Previsto no art. 155, inciso I, § 1º, da Constituição Federal (CF) 

de 1998, o ITCMD é imposto de competência estadual e distrital. Art. 155. 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - 

transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (...) § 

1.º O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens imóveis e 

respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito 

Federal; II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao 

Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 

doador, ou ao Distrito Federal; III - terá competência para sua instituição 

regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicilio ou residência 

no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou 

teve o seu inventário processado no exterior; IV - terá suas alíquotas 

máximas fixadas pelo Senado Federal; O artigo 2º, §3º da Lei Estadual n° 

7.850/2002 de Mato Grosso afirma que: O bem móvel, o título e o direito em 

geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito 

Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de 

o inventário, arrolamento ou testamento processar-se neste Estado ou 

nele tiver domicílio o doador. No mesmo sentido, é a Lei Estadual nº 

18.573/2015 do Paraná, em seu artigo 8º, §2º, (...) Ficam sujeitos ao 

imposto de que trata esta Lei os bens móveis e os direitos a eles relativos, 

inclusive os que se encontrem em outra unidade federada, no caso de: 

(...) III - o doador ter domicílio neste Estado. Assim, é possível extrair-se do 

próprio texto constitucional, bem como das legislações estaduais que 

regulamentam o ITCMD do Estado de Mato Grosso (LEI N° 7.850/2002) e do 

Estado do Paraná (LEI 18.573/2015), que o imposto referente às doações 

que envolvam mais de um Estado será devido no domicílio do doador. A 

nova documentação trazida aos autos demonstra que os doadores do 

valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), tem domicílio no Estado 

do Paraná e, portanto, o imposto é devido por eles naquele Estado. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, identificam-se os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, notadamente de que a parte 

autora comprova que a Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017479516 

que gerou o Protesto refere-se à doação ocorrida no Estado do Paraná. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO a tutela provisória 

de urgência, para DETERMINAR a sustação imediata dos efeitos do 

protesto do Título nº. 2017479516, emitida em 03.05.2018, no valor de R$ 

10.405,60 (...), formalizado no Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de 

Primavera do Leste-MT, nos termos do Protocolo nº. 252399, com valor de 

protesto de R$ 10.615,27 (...) e vencimento em 10.05.2018, devendo a 

Serventia abster-se de fornecer certidão positiva relacionando ou 

informando o protesto já efetivado do título. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta/mandado /ofício, inclusive como 

requisição ao 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Primavera 

do Leste/MT, conforme dados constantes nos autos. Deixo de designar 

audiência de conciliação, visto que invariavelmente a Fazenda Pública não 

demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

enunciado: 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 
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apresentar defesa. (XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá/MT). 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 do prazo de 30 

(trinta) dias para defesa e 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 (art. 344 

do CPC). Na sequência, apresentada a contestação ou decorrido o prazo, 

abra-se vista a parte autora, para se manifestar. Após, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006227-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006227-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZULMIRA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação 

de fazer com tutela de urgência proposta por ZULMIRA DA SILVA LIMA, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de um exame de 

CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO. Relata a parte autora, que é portadora de 

MIOCARDIOPATIA DILATADA com suspeita de insuficiência coronária (CID 

I 20) e que precisa do exame para verificação do melhor tratamento. Aduz 

que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do exame. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de 

Primavera do Leste para realizar o tratamento (Ofício nº173 da Defensoria 

Pública – ID 15289857) e que, em resposta, o Município informou que o 

procedimento foi solicitado para o Estado com o número de solicitação 

245007713. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico – nº 1697/2018, apresentou as seguintes conclusões: 1- Quanto 

à doença alegada: paciente com miocardiopatia dilatada com suspeita de 

insuficiência coronariana necessita de cintilografia de miocárdio urgente 

para liberar para cirurgia de hérnia. 2- Quanto à necessidade de 

realização do exame: Há necessidade do exame solicitado. 3- Quanto à 

necessidade de realização do exame em caráter de urgência: Devido aos 

poucos dados clínicos apresentados nos autos e ausência de dados de 

tratamento instituído, não podemos caracterizar urgência para realização 

dos exames, porém, o pleito deve ser atendido com muita brevidade. 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) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Leandro Matos da Croce, 

cardiologista, CRM/MT 6474 (Id 15290098) e pelos protocolos de entrada, 

onde se verifica a necessidade do exame solicitado. No que diz respeito 

ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se 

pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao 

final a sentença for favorável à requerente, esta 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 nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para ZULMIRA DA 

SILVA LIMA (qualificado na petição inicial) o fornecimento do exame de 

CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para a realização. 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: 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. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 
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processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204201 Nr: 1424-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205783 Nr: 2148-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO REIS DE CARVALHO, JEAN REIS DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200956 Nr: 8871-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEDRO MENDES, DARCI GARCIA DA 

ROCHA, GUIDO LAND, HELTON BARCELOS COSTA, ALESSANDRO 

RODRIGUES MAURICIO PRUDENTE, LEONORA SCHIMER MARIMOM 

STEPHAN, JANDIR ZANCHET, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, ANTONIO 

MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA MARTINS RIBAS, MANOEL 

MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

MAURO GOMES FILHO, TAINAH DA SILVA FERREIRA, CLAUDEMAR 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 

10.944

 Código 200956

Vistos, etc.

1. Defiro a juntada dos documentos citados na cota ministerial retro.

2. Sem mais, aguarde-se o oferecimento das respostas à acusação 

faltantes, após, tornem conclusos para análise.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205585 Nr: 2074-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAYSSA SOUZA GARCIA, RAFAEL PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 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 - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar defesa prévia, no prazo de 

10 (dez) dias, e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33771 Nr: 1943-85.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIZ GONÇALVES 

- OAB:OAB-PA 20.872, Ricardo Gomes Paré - OAB:OAB-PA 20.801

 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 da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 06/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008, de 25 

de setembro de 2008, da Resolução nº 08/2011/PRES/TP, de 30 de maio 

de 2011, do Edital nº 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8813, em 

17/05/2012, e Edital n.º 02/2018-DF, de 20/07/2018, deste Juízo, 

disponibilizado no DJE n.º 10300, em 23/07/2018, concernente a abertura 

do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível 

Superior em Direito para o Fórum da Comarca de Sorriso/MT.

Considerando que a resposta correta da questão de Direito Constitucional 

de n.º 24 é a letra "D";

 RESOLVE,

 RETIFICAR o Edital n.º 05/2018-DF, de 17/08/2018, disponibilizado no DJE 

10340 em 18/09/2018, publicado em 19/09/2018, para constar:

A resposta correta da questão de n.º 24 é a letra D.

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 8607-69.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ANGELO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 8607-69.2018.811.0040 Código: 198219

Vistos etc.

 Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guia interposto por 

VITÓRIO ANGELO CELLA, referente ao Recurso de Apelação interposto 

nos autos nº 8-16-1996.811.0040, aduzindo que emitiu erroneamente a 

guia.

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 a 

guia recolhidas às fls. 06 refere-se as custas para interposição de 

recurso de apelação nos autos nº 81199-54.2013.811.0040, sendo 

inclusive certificado pela Gestora da 3ª Vara Cível às fls. 10, a utilização 

da referida guia no recurso de apelação interposto pelo requerente nos 

autos, acima citado, não sendo portanto, cabível nenhuma das hipóteses 

previstas na A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para a restituição do valor.

Diante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018.

 Anderson Candiotto

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1001673-15.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1002430-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ROSEMERI TEREZINHA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECHAEL NATALINO ROSSONI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1002430-72.2018.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença. 19 de setembro de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

ANA LUCIA STEFFANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & FARDIN LTDA (RÉU)

 

1002795-97.2016.8.11.0040 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 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, 19 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Autos nº 3407-86.2015.811.0040 – Código: 126672.

 Vistos em correição.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 46.

 No mais, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 158 de 630



 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória, proposta por J. A. ZORZI ME em desfavor de 

ROSILENE MOURA DE LIMA, alegando, em síntese, que é credora do valor 

de R$ 6.013,23 (seis mil, treze reais e vinte e três centavos), em 

decorrência de contrato de compra e venda onde restaram emitidos três 

cheques de titularidade da requerida (fls. 13-16), motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 1.102-a, do CPC, requer a condenação da requerida no 

referido montante.

Devidamente citada (fls. 28), a requerida não efetuou o pagamento do 

débito, nem apresentou embargos (fls. 29).

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o devedor não 

pagou a dívida, nem ofereceu embargos.

Destarte, nos termos do art. 1.102c, caput, do CPC, não havendo resposta 

do réu, nem efetuando ele o pagamento da dívida, deve ser julgado de 

plano o processo, instituindo-se, com base nos documentos 

apresentados, título executivo judicial.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória, 

constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do 

artigo 1102-C, § 3º, do CPC, fazendo-o, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Em consequência, determino o 

prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo.

Procedam-se as retificações pertinentes.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do título.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco dias, apresentando cálculo atualizado da dívida (art. 614, inciso II, do 

CPC).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 3407-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MOURA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória, proposta por J. A. ZORZI ME em desfavor de 

ROSILENE MOURA DE LIMA, alegando, em síntese, que é credora do valor 

de R$ 6.013,23 (seis mil, treze reais e vinte e três centavos), em 

decorrência de contrato de compra e venda onde restaram emitidos três 

cheques de titularidade da requerida (fls. 13-16), motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 1.102-a, do CPC, requer a condenação da requerida no 

referido montante.

Devidamente citada (fls. 28), a requerida não efetuou o pagamento do 

débito, nem apresentou embargos (fls. 29).

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o devedor não 

pagou a dívida, nem ofereceu embargos.

Destarte, nos termos do art. 1.102c, caput, do CPC, não havendo resposta 

do réu, nem efetuando ele o pagamento da dívida, deve ser julgado de 

plano o processo, instituindo-se, com base nos documentos 

apresentados, título executivo judicial.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória, 

constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do 

artigo 1102-C, § 3º, do CPC, fazendo-o, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Em consequência, determino o 

prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo.

Procedam-se as retificações pertinentes.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do título.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco dias, apresentando cálculo atualizado da dívida (art. 614, inciso II, do 

CPC).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 4094-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDMAL, FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI 

- OAB:5.425-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Autos n. 4094-15.2005.811.0040 – Código: 29670.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de penhora de fl. 214, sendo assim, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, 

nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como de REMOÇÃO, 

ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 97397 Nr: 9423-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT, VINICIUS BERTOLO 

GONÇALVES - OAB:20776-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:17.947/B

 Autos n. 9423-61.2012.811.0040 – Código: 97397.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Diante do requerimento de fls. 346/347 apontando divergência entre os 

valores constantes dos alvarás expedidos e o creditado em conta, cuja 

diferença é de R$ 5,33, a Secretaria da Vara encartou aos autos os 

extratos de fls. 350/352, pelos quais se extrai que as contas 

encontram-se zeradas.

 Ademais, com relação aos rendimentos, é certo que incidiu a devida 

atualização, o que pode ser constatado pela simples análise entre a 

quantia penhorada via Bacenjud e os alvarás de levantamento.

 No mais, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.
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 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 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.: 1862 Nr: 227-34.1993.811.0040

 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: CARLA CINARA PILATTI, ELONE MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALITA HILLMANN GRANKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelas embargantes, tenho que não se tratam de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirmam as embargantes, não 

vislumbro as omissões apontadas, uma vez que este Juízo rejeitou 

integralmente as discordâncias acerca da perícia realizada nos autos.Por 

derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a 

decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso 

adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Setembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114090 Nr: 5609-70.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou 

PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, 

SIDINEI MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, KARINA CAPELLESSO 

A BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 Autos n. 5609-70.2014.811.0040 Código: 114090.

 Vistos etc.

 Em que pese a discordância do executado na avaliação dos imóveis (fls. 

306-307), verifica-se que os argumentos suscitados não se enquadram 

dentre as hipóteses legais previstas no art. 873, do CPC, razão pela qual o 

pedido não merece deferimento.

Insta salientar que a nova avaliação é medida excepcional, não tendo o 

executado sequer comprovado suas alegações acerca dos valores 

indicados como corretos.

 Nesse sentido, observa-se o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - 

PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO 

COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 

873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado 

quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de 

alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida 

sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso 

dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em 

lei, não há que se falar na realização de nova avaliação. (CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Desta feita, HOMOLOGO a avalição realizada às fls. 314-316.

 No mais, previamente a análise do pedido de alienação dos imóveis 

penhorados, INTIME-SE o exequente a COMPROVAR O REGISTRO DA 

PENHORA NA MATRÍCULA (art. 844, do NCPC).

Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 197901 Nr: 8453-51.2018.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita.Mas não é só. Compulsando os autos, verifico que a inicial veio 

desacompanhada de documentos que comprovem o crédito.Posto isso, 

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

recolhimento das custas processuais, bem como a juntada dos 

documentos que comprovem o crédito, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57364 Nr: 1192-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA, 

MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1192-16.2010.811.0040 – Código: 57364.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fls. 203/204, haja vista que a consulta via Infojud já 

foi realizada à fl. 195, sendo que as cópias da operação se encontram 

arquivadas em pasta própria, consoante se extrai pela certidão de fl. 196.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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
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 Cod. Proc.: 99544 Nr: 2183-84.2013.811.0040

 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): SANDRA CRISTINA BERETA, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2183-84.2013.811.0040 – Código: 99544.

 Vistos etc.

 Ante a notícia de descumprimento do acordo 9fl. 184), INTIME-SE a parte 

exequente para informar se ainda tem interesse na designação da sessão 

de mediação e/ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 34276 Nr: 3417-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TERCEIRO INTERESSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOVANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Autos n. 3417-48.2006.811.0040 – Código: 34276.

 Vistos etc.

 Considerando que o acordo entabulado às fls. 352/354, INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando que o silêncio será entendido como concordância tácita.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 55437 Nr: 5784-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

MARTINOTTO - OAB:37725, JOSELITO CLETER SANTANA - 

OAB:37.699

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado 

às fls. 141-149.No mais, deixo de condenar o executado ao pagamento de 

multa pela má-fé eis que não verifico se tratar de hipótese legal para 

tanto.Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n. 2714-83.2007.811.0040 – Código: 39891.

 Vistos etc.

 Ante a notícia de que as partes se compuseram amigavelmente, DEFIRO o 

pleito de suspensão formulado à fl. 238. ANOTE-SE.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar acerca do cumprimento integral da avença, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 103963 Nr: 7004-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Autos n. 7004-34.2013.811.0040 Código: 103963.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do exequente às fls. 236-237, DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, 

devendo ser observada a incidência da multa processual (10%) e 

honorários advocatícios (10%) sobre o remanescente do débito, tendo em 

vista que o parcelamento pugnado pelo executado não fora deferido por 

este Juízo.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância tácita.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 191816 Nr: 5165-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5165-95.2018.811.0040 – Código Apolo: 191816.

 Vistos etc.

 Em que pese a juntada dos documentos de fls. 13 e ss, não foi encartada 

aos autos a certidão de crédito.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para que sane a 

irregularidade acima apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c 

art. 319, ambos do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 198484 Nr: 8762-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93982/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8762-72.2018.811.0040 – Código: 198484.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais atos constitutivos, certidão de crédito, 

instrumento de procuração e documentos que comprovem o crédito.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo 

único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 192824 Nr: 5725-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CARNEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5725-37.2018.811.0040 - Código Apolo:192824.

 Vistos etc.

 Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega que me antecedera 

– Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo no sentido de que 

devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente junto ao 

administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do trabalhador. 

O nobre colega também vinha decidindo no sentido de afastar qualquer 

multa/encargo cujo termo seja posterior à data do pedido de recuperação 

judicial, vez que obstado pela legislação própria, consoante se infere do 

art. 6º, caput; c/c art. 9º, inc. II, da lei 11.101/05.

 Sendo assim, convém anotar que o entendimento acima continuará sendo 

aplicado por esta magistrada junto aos processos de habilitação de crédito 

trabalhista.

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.

 Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à 

inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo insurgência e estando o montante já incluso no QGC, 

ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de praxe. 

Caso contrário, concluso os autos para decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 193173 Nr: 5889-02.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ RODRIGUES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DE SOUZA CAMPOS - 

OAB:14455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5889-02.2018.811.0040 - Código Apolo: 193173.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que ausente a petição inicial.

 Assim, INTIME-SE a parte autora para juntada da peça de ingresso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 111209 Nr: 3291-17.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma o embargante, não 

vislumbro o erro material apontado, uma vez que cabia ao embargante a 

prova do fato constitutivo de seu direito alegado na inicial, qual seja a 

apresentação de recibo de quitação, como já pontuado na sentença 

exarada.Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a 

parte com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante 

de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 
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exatos termos.CUMPRA-SE.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Setembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 198037 Nr: 8522-83.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IRINEU BOEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 Autos n.8522-83.2018.811.0040 – Código: 198037.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA o embargado no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 2158 Nr: 643-94.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO PANCERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ANTONIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 643-94.1996.811.0040 – Código: 2158.

 Vistos etc.

 INDEFIRO a pleito de suspensão do feito.

 No mais, considerando que a busca via Renajud restou frutífera (fl. 262), 

EXPEÇA-SE o necessário a penhora dos bens, LAVRANDO-SE o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 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.: 38516 Nr: 1435-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Autos n. 1435-62.2007.811.0040 – Código: 38516.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fls. 442/443.

 Desta feita, OFICIE-SE ao INDEA/MT solicitando seja informado acerca de 

semoventes cadastrados em nome do executado, assinalando prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito, no prazo acima assinalado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 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.: 60486 Nr: 3783-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAGDC, MALBA RODRIGUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Autos n. 3783-48.2010.811.0040 – Código: 60486.

 Vistos etc.

 Ante o teor do acórdão de fls. 135/142, INTIME-SE a parte exequente para 

cumprir o determinado à fl. 110.

 Após, PROSSIGA no cumprimento da mencionada decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124884 Nr: 2307-96.2015.811.0040

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ 

UMBERTO EICKHOFF, ANTONIO ZANIN, JOSEFINA NADIR FRANZER ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MITIDIERO - 

OAB:56555/RS, DANIELA HOFFMAN ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:16.391-E, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR, 

LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - OAB:13073, Tiago 

Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:15.079/MT

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, face os embargos de declaração de fls. 399/401.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105635 Nr: 8719-14.2013.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma 

e condições pactuadas, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado às fls. 377/383, bem 

como os esclarecimentos de fls. 392/393 e 401. Em consequência, 

DECLARO PREJUDICADOS os embargos de declaração de fls. 367/372.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112463 Nr: 4353-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSM, IVONETE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA FEITOZA, JOIRA MARIA QUINDERE 

BARRETO, MARIA LUIZA BINI, RODRIGO FERREIRA BRAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Código nº: 112463

Visto, etc.

 Em atenção à cota ministerial de fls. 921/922, INTIME-SE a parte autora 

para que, em 10 (dez) dias, informe sobre o cumprimento da liminar, sendo 

que, em caso negativo, deverá apresentar, no mesmo prazo, três 

orçamentos dos medicamentos pretendidos, a fim de viabilizar a 

constrição judicial de valores para o custeio da aquisição dos fármacos 

objeto da ação.

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

indiquem e justifiquem as provas que eventualmente pretendam produzir.

Após, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito ,,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 47-95.2005.811.0040

 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: CNSML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Castro de C. Couto - 

OAB:8641/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação de 

depósito, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, fica revogada a liminar de fls. 20/21, pelo que DETERMINO 

a restituição do bem ao requerido.EXPEÇA-SE o competente mandado.

[...].Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 18 de setembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 139366 Nr: 10312-10.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETTI BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 09/10/18 às 11h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Vistos etc.

Ante a manifestação da exequente, alegando que obteve informação da 

Algodoeira Sorriso Têxtil, onde estriam armazenados os produtos objeto 

do último acordo, que tais produtos não foram depositados em seu 

armazém (fls. 451/455), DEFIRO o pedido constatação, determinando a 

expedição do competente mandado de constatação na Algodoeira Sorriso 

Têxtil.

Postergo a analise do pedido de penhora e o pedido do item “d”, fl. 

454/455, para após a confecção do auto de constatação, quando terei 

elementos para verificar se de fato houve o inadimplemento da forma 

declarada. Acrescento ainda que a própria parte tem a faculdade de 

representar junto aos órgãos de persecução criminal, em caso de 

verificação da prática de crimes.

Realizada a constatação judicial, intimem-se as partes para se manifestar 

em 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 5650-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR VIEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Intimo as partes, para se manifestarem acerca do Termo de Penhora de 

bens móveis, dos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 5650-13.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR VIEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Tendo em vista a Certidão de Declaração de Bens, INTIMO a exequente 

para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89765 Nr: 1372-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOTTA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUBER GIOLANDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXAS/CUSTAS no sítio da Internet do TJMS, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja distribuída a Carta Precatória 

conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134745 Nr: 7838-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado conforme requerido às 

fls.51 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87405 Nr: 6908-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, DERLI 

BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA

 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:

 Tendo em vista a Certidão de Declaração de Bens, INTIMO a exequente 

para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2915 Nr: 544-90.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, DANNI CESAR ACCHAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Tendo em vista a Certidão de Declaração de Bens, INTIMO a exequente 

para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85905 Nr: 5296-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Tendo em vista a Certidão de Declaração de Bens, INTIMO a exequente 

para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42464 Nr: 5272-28.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON WANDERLEI STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE JUNTE AOS AUTOS DADOS 

BANCARIOS A FIM DE QUE SEJA POSSIVEL A EXPEDIÇÃO DE ALVARA 

DE LIBERAÇÃO DE VALORES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 1124-66.2010.811.0040

 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: ROMILDO GUBERT - ESPÓLIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, 

tudo nos seguintes termos: i) ACOLHO parcialmente a prejudicial de mérito 

arguida e, por consequência, RECONHEÇO a prescrição do pedido de 

condenação ao ressarcimento por danos morais de todas as cédulas 

créditos rurais juntadas aos autos e dos pedidos de afastamento da 

capitalização de juros e de declaração de ilegalidade dos juros cobrados 

acima de 12% ao ano quanto às cédulas de números 87/00881-5, 

87/00665-0 e 87/00665-0; ii) LIMITO a 12% (doze por cento) ao ano os 

juros remuneratórios incidentes sobre cédula rural pignoratícia e 

hipotecária nº 91/00261-3; iii) CONDENO o Banco do Brasil S.A. à 

restituição de eventuais diferenças pagas a maior pelo autor em 

decorrência da cobrança de juros remuneratórios acima do permitido 

legalmente, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a 

partir do desembolso, devendo o quantum debeatur ser apurado em sede 

de liquidação de sentença; e com efeito i) JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.Ante a 

sucumbência recíproca, as custas serão rateadas igualmente entre as 

partes, devendo o requerido ressarcir ao autor metade do valor adiantado, 

ao passo de cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003348-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIO ZANINI (EXECUTADO)

JULCEMAR FERNEDA (EXECUTADO)

VOLMAR FERNEDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003348-47.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JULCEMAR FERNEDA, 

AMELIO ZANINI, VOLMAR FERNEDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

execução ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Jucemar 
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Ferneda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos da 

inicial. Determinou-se a citação do executado no id nº 4593069. Certidão 

negativa de citação juntada no id nº 14223793. O exequente juntou termo 

de acordo extrajudicial firmado entre as partes, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção (id nº 15154363). É o 

relatório, fundamento e DECIDO. Conforme se assevera dos autos, 

cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, tendo a parte autora 

apresentado pedido de homologação de acordo (id nº 15154363). Ocorre 

que, embora as partes tenham transigidos amigavelmente, o acordo foi 

juntado antes do estabelecimento da relação processual, uma vez que o 

requerido não foi devidamente citado nestes autos, induzindo à perda do 

interesse de agir da parte exequente. A relação processual exige a 

presença do interesse de agir, que é composto, conforme entendimento 

doutrinário, pela necessidade-adequação, senão vejamos: “(...) 

entende-se que terá interesse de agir quem demonstrar a necessidade da 

tutela jurisdicional formulada e a adequabilidade do procedimento 

instaurado para a obtenção do resultado pretendido” (DONIZETTI, Elpídio. 

Curso Didático de Direito Processual Civil. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 

209) Assim, entende-se que é necessária a ação quando o demandante 

não puder satisfazer a sua pretensão sem a intervenção estatal e útil, nos 

casos que a satisfação do pleito lhe trouxer algum proveito. Ademais, 

verifica-se que o executado não estava assistido por advogado quando 

assinou o acordo extrajudicial e, por isso, não estando demonstrada sua 

capacidade postulatória, não é possível dizer que o acordo supre a falta 

de citação. Acrescento que a presença do fato superveniente, 

composição de acordo extrajudicial entre as partes, torna desnecessária 

a intervenção judicial na forma originariamente pretendida, nos termos do 

art. 493 do CPC, sendo inviável a homologação judicial do acordo. Portanto 

ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, com a 

realização de acordo extrajudicial, a extinção do feito é a medida que se 

impõe. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Custas recolhidas na peça inicial. Deixo de condenar em honorários 

advocatícios ante a ausência de contraditório. Preclusa a decisão, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001834-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

D. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. S. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005303-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

ZELIA FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005303-45.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ZELIA FERREIRA DE SANTANA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. VISTOS. 1. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora, na forma da lei. 3. POSTERGO a análise do pedido 

de tutela para após formação do contraditório, uma vez que, assim feito, 

este Juízo terá elementos seguros ao seu convencimento. 4. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, 

com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, 

INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa de seu 

advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 5. Em ato contínuo, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

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, servindo cópia 

como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005389-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILI QUISINSKI (REQUERENTE)

ESTEVAO RUCHINSKI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANDRADE QUISINSKI (REQUERIDO)

ETMUND QUISINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005389-16.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LILI QUISINSKI REQUERIDO: MARIA ANDRADE QUISINSKI, 

ETMUND QUISINSKI VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA GONCALVES (RÉU)

GONCALVES E PERON LTDA - ME (RÉU)

EDINA LILLIAN PERON (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001351-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSENI TAVARES DO NASCIMENTO 78731852904 RÉU: GONCALVES E 

PERON LTDA - ME, EDINA LILLIAN PERON, RODRIGO DA SILVA 

GONCALVES Vistos. INTIME-SE a parte autora para comprovar o 

recolhimento das custas judiciais na forma outrora determinada, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Com o recolhimento, 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id 13479159. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003015-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

R G DA FONSECA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1003015-61.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: R G DA FONSECA - ME EXECUTADO: LUIZ FERNANDO 

RIBEIRO PAIVA VISTOS. 1. DEFIRO o requerimento retro para consultar 

através do sistema BACENJUD e/ou RENAJUD a existência de bens ou 

valores da parte requerida/executada LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, 

inscrita no CPF sob o nº. 703.014.178-49 determinando-se desde já a 

constrição. 2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da 

constrição para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo 

impugnação, oportunize a manifestação da parte exequente em igual 

prazo. 3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no 

art. 485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção. 4. Com a resposta das 

requisições, determino que o feito passará a tramitar em segredo de 

justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s). 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002909-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (DEPRECANTE)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (DEPRECADO)

SUSANA PASSOS (DEPRECADO)

RODRIGO PASSOS MESSIAS (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004831-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004831-44.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: CRISTHIANNE NIGRO 

PIMENTA DE CAMPOS VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte 

requerida reside na comarca de Várzea Grande, conforme informado no 

contrato de id 14817637. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004852-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004852-20.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME VISTOS. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 8291-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262785, IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 2658-69.2015.811.0040

 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: AILTON PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39771 Nr: 2635-07.2007.811.0040

 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: PEDRO MAIBERG PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

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

 Certifico para os devidos fins que o valor depositado em juízo à fl. 88 (R$ 

12.214,05), vinculado a conta judicial nº 1000106786032, foi integralmente 

levantado, conforme se pode ver nos alvarás nº 7183-8/2011, 

7184-6/2011, 175002-P/2015, 175000-3/2015. Certifico, ainda, que o valor 

depositado em juízo à fl.127 (R$ 2.480,85), vinculado a conta judicial nº 

3800121293176, foi integralmente levantado, conforme alvará nº 

175008-9/2015. Certifico, também, que o s valores vinculado a conta 

judicial nº 3400115871168 (R$ 7.839,49 – BACENJUD e R$ 4.391,27), 

foram integralmente levantados, por meio dos alvarás nº 235787-9/2016, 

175005-4/2015, 175004-6/2015 e 175003-8/2015 (cópias em anexo), não 

restando saldo remanescente de valores depositados em juízo vinculado a 

este processo.

 Posto isso, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes 

para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestarem no feito requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 1975-42.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMAR BERTUOL - Espólio, LINDA BERTUOL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4661-A, PAULO SÉRGIO MATIAS PATRUNI - OAB:OAB/MT4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003379-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BARBOSA SILVA BRIZOLA (REQUERENTE)

EDICLEIA BARBOSA SILVA BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

EDNEY BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

SILEON BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

ALVINO BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

JILVAN BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

ZENAIDE BARBOSA SILVA DAL PIERO (REQUERENTE)

ADENITO BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

ELENILDA BARBOSA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

JAMILTON MARBOSA SILVA (REQUERENTE)

CILENE BARBOSA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES BRITO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Dados do processo: Processo: 1003379-67.2016.8.11.0040; Valor causa: 

$150,000.00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALVINO BARBOSA 

SILVA, ZENAIDE BARBOSA SILVA DAL PIERO, MARILEIDE BARBOSA 

SILVA BRIZOLA, EDNEY BARBOSA SILVA, EDICLEIA BARBOSA SILVA 

BRITO DE SOUSA, CILENE BARBOSA SILVA BATISTA, ELENILDA 

BARBOSA SILVA PEREIRA, ADENITO BARBOSA SILVA, JAMILTON 

MARBOSA SILVA, SILEON BARBOSA SILVA, JILVAN BARBOSA SILVA 

Parte Ré: INVENTARIADO: MARIA DE LURDES BRITO NASCIMENTO 

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor 

da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das 

primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : " I. Do Autor da Herança O presente inventário é relativo 

aos bens deixados por MARIA DE LURDES BRITO NASCIMENTO, falecida 

no dia 16/09/2016, que era portadora do RG nº. 339.265 SSP/RO e inscrita 

no CPF sob o nº. 351.438.272-72. A de cujus era casada civilmente com o 

requerente Alvino Barbosa Silva, desde 28 de novembro de 1978, sob o 

regime da Comunhão de Bens, conforme prova a cópia da certidão de 

casamento anexa. O último endereço do de cujus foi na Travessa Peixe, 

nº. 350, Jardim Primavera, Sorriso/MT, Cep. 78.890-000. A de cujus não 

deixou testamento, nem declaração de última vontade. II - Dos Herdeiros 

Necessários A falecida tem como herdeiros, além de seu esposo Alvino 

Barbosa Silva, então cônjuge meeiro, 10 (dez) filhos, sendo eles: - 

ZENAIDE BARBOSA SILVA DAL PIERO, brasileira, casada, aposentada, 

portadora do RG nº. 1.179.818 SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº. 

930.448.877-04, residente e domiciliada na Rua Elias Ludovico 

Bergamaschi, nº. 4522, Centro, Jacupemba, Aracruz/ES, Cep. 29.196-057; 

- MARILEIDE BARBOSA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, portadora do 

RG nº. 1989563-1 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 040.735.341-06, 

residente e domiciliada na Rua Elias Ludovico Bergamaschi, nº. 4522, 

Centro, Jacupemba, Aracruz/ES, Cep. 29.196-057; - EDNEY BARBOSA 

SILVA, brasileiro, maior, portador do RG nº. 000993960 SSP/RO, inscrito 

no CPF sob o nº. 271.594.932-49, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 

2520, Centro, Espigão do Leste/RO, Cep. 76.983-000; - EDICLEIA 

BARBOSA SILVA BRITO DE SOUSA, brasileira, casada, zeladora, 

portadora do RG nº. 1858829-8 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 

019.183.801-20, residente e domiciliada na Rua Maranhão, nº. 1610, 

Centro, Nova Ubiratã/MT, Cep. 78.888-000, com telefone de contato (66) 

99694-1246; - CILENE BARBOSA SILVA BATISTA, brasileira, viúva, do lar, 

portadora do RG nº. 1858843-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 

348.703.282-72, residente e domiciliada na Avenida Inivaldo Bedin, lote 25, 

quadra 29, Rota do Sol, Sorriso/MT, Cep. 78.890-000, com telefone de 

contato (66) 99649-5735; - ELENILDA BARBOSA SILVA PEREIRA, 

brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº. 1628698-7 SSP/MT, inscrita 

no CPF sob o nº. 006.415.781-48, residente e domiciliada na Rua 

Seringueiras, nº. 503, Colinas, Sorriso/MT, Cep. 78.890-000, com telefone 

de contato (66) 99607-6159; - ADENITO BARBOSA SILVA, brasileiro, 

união estável, mestre de obras, portador do RG nº. 2268882-0 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº. 282.340.142-34, residente e domiciliado na 

Avenida Perimetral Sudoeste, nº. 3440, Jardim Primavera, Sorriso/MT, Cep. 

78.890-000, com telefone de contato (66) 99695-1014; - JAMILTON 

BARBOSA SILVA, brasileiro, casado, operador de máquinas, portador do 

RG nº. 339190 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº. 567.416.691-91, 

residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, quadra 24, lote 10, bairro 

Residencial Santa Clara, Sorriso/MT, Cep. 78.890-000, com telefone de 

contato (66) 99963-3557; - SILEON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, 

casado, vaqueiro, portador do RG nº. 1356189-8 SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº. 570.096.601-82, residente e domiciliado na Fazenda Serra 

Verde, Comunidade Santo Antônio, Colíder/MT, Cep. 78.500-000, com 

telefone de contato (66) 99983-9703; - JILVAN BARBOSA SILVA, 

brasileiro, união estável, mecânico, portador do RG nº. 1551680-6 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob o nº. 570.102.341-91, residente e domiciliado na 

Fazenda São José, BR 242, Estrada Londrina, Nova Ubiratã/MT, Cep. 

78.888-000, com telefone de contato (66) 99646-2516. III. Do Bem a 

Partilhar A de cujus deixou um único bem a inventariar: - Um imóvel 

constituído pelo lote urbano nº. 06, da quadra A-10, situado na Travessa 

Peixe, nº. 350, loteamento Residencial Jardim Primavera, município de 

Sorriso/MT, com matrícula nº. 13256, folha 01, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com área de 292,50m², avaliado em 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A falecida não deixou outros 

bens, créditos a receber, tampouco dívidas. V. Do Plano de Partilha Os 

filhos da falecida RENUNCIAM TRANSLATIVAMENTE os quinhões que lhes 

caberiam ao cônjuge sobrevivente, Sr. Alvino Barbosa Silva. Destarte, 

deverá ser expedido formal de partilha conferindo ao viúvo meeiro a 

integralidade do bem deixado pela de cujus, sendo este transferido para 

sua titularidade. DECISÃO/DESPACHO: " VISTO/EM. Defiro a abertura do 

inventário. Nomeio o requerente ALVINO BARBOSA SILVA, como 

inventariante, que deverá ser intimado da nomeação, para prestar, dentro 

de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo (art. 617, parágrafo único, NCPC). CITEM-SE, após, os herdeiros 

e os interessados não-representados, se for o caso, e INTIMEM-SE o 

Ministério Público e a Fazenda Pública (NCPC, artigo 626), manifestando-se 

ela sobre os valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (NCPC, artigo 629) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (NCPC, artigo 634), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (NCPC, artigo 628 e parágrafos) e digam as partes, 

em 15 (quinze) dias (NCPC, artigo 637). Se concordes, ao cálculo e digam 

em cinco (05) dias (NCPC, artigo 638). DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, podendo ser revogados a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, dtajg, digitei. SORRISO, 19 de setembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003092-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003092-07.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por MARIA ANTONIA DA SILVA 

TURQUATO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 03 de setembro de 2016. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 3697013 e seguintes. 

Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para 

inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, 

bem como determinou a citação do demandado. Contestação em Id 

5603397. No CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica na parte 

autora, restando inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 

6033962. Impugnação à contestação em Id 6703428. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, não 

havendo que se falar em realização de nova perícia ou produção de prova 

testemunhal. No mais, por se tratar de erro material, defiro o pedido de 

retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Antes da 

análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Também não prospera a alegação de ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, uma vez que os documentos constantes comprovam que a 

parte autora reside nesta Comarca. Posto isto, passo a análise do mérito. 

Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte autora se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 03/09/2016 (Id 

3697013 - Pág. 4/5). Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao acidente (14/10/2016), o prontuário 

médico juntando ao feito demonstra que a autora, em decorrência do 

acidente ocorrido, foi levado ao Hospital Regional de Sorriso em razão do 

acidente ocorrido naquele dia. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC (Id 

6033962), da qual se extrai que a parte autora sofreu danos na seu ombro 

direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

médio de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual 

seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano no ombro direito da autora, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 
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seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005112-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MARIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005112-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIO RODRIGUES DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIO 

RODRIGUES DE PAULA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15142075, em que 

comprova recebimento do beneficio até 27/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

NURIMI PADILHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

CORACI SOUSA DE SANTANA (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005306-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CORACI SOUSA DE SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência após a realização do estudo 

social. Determino a realização de estudo socioeconômico da família da 

parte requerente, a ser realizado no prazo de 30 dias pela assistente 

social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência da parte 

autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como a 

composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 
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Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005087-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA SOARES (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005087-21.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDA LIMA SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Sobre a informação de nº 13676980, manifeste-se a 

exequente no prazo de cinco dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002184-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDI ZUCONELLI (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO 

COMPLEMENTAR, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

JOSEFA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003353-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001300-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

CLEITON DE ARAUJO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002754-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

MANOEL LOHRENTZ DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002546-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES (ADVOGADO(A))

SALETE DEMARCK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERAFIM DE SOUZA (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES VERAS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003579-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENILDA TREIN (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

EDIVALDA LEAL SANTANA VIEIRA (AUTOR(A))

FERNANDES ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005081-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ROMALDO SCHONINGER (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE PROCEDI A EXCLUSÃO DOS 

DOCUMENTOS , CONFORME PETIÇÃO DA ID 15128842

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1005137-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENI ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005137-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA GENI ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por MARIA GENI ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15154995. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003359-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIVAN CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003359-42.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA EDIVAN CAMPOS RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por MARIA EDIVAN CAMPOS 

RODRIGUES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido 

às enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (nº 9409084). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (10267643), tendo a parte autora impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (10470422). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado aos autos em nº 12768117, sobre o qual manifestou 

a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de MARIA EDIVAN CAMPOS RODRIGUES auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes em nº 8752937. Sobre o terceiro 

requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (12768117), verifica-se 

pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se incapacitada de 

forma total e temporária para exercer a atividade laboral habitual de 

cozinheira, fazendo jus, desta forma, ao beneficio de auxílio-doença. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 05/05/2017 – 8752937. O 

benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou 

recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. 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 social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99408 Nr: 2026-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

223-224, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91150 Nr: 2781-72.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

193-198, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111307 Nr: 3376-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPE DA SILVA SANTOS

 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/BG.

Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do executado, 

mormente quanto ao NB do benefício do qual o autor tem direito, oficie-se 

ao EADJ para que encaminhe a este Juízo, no prazo de 15 dias, a relação 

de pagamentos de benefícios realizados em favor de José Felipe da Silva 

Santos, bem como qual é a NB do benefício do autor.

Com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59269 Nr: 2567-52.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BIRCK - OAB:10093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

126-131, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 109822 Nr: 2122-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

191-192, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97725 Nr: 205-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLENIR FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

229-231, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 5365-83.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO TAVARES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 162-165.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$ 500,00, 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.: 89428 Nr: 1016-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA DOS SANTOS

 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 não se manifestou sobre os cálculos de 

fls. 203-206, 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.: 108712 Nr: 1186-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CÍCERO BARROS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

141-146, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 116168 Nr: 7236-12.2014.811.0040

 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: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pela parte requerente na inicial, e, acaso existente, 

qual o percentual devido, devendo as partes apresentar todos os 

documentos necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação 

do disposto no artigo 400, do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes 

(art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no 

artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de 

todos os atos e diligências pelos assistentes técnicos das 

partes.Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá 

conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do 

NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 

do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 49283 Nr: 6455-97.2008.811.0040

 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: CLAIR GOFFI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

213, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134912 Nr: 7913-08.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA, RODRIGO LODI, AGENOR PANISSON LODI, CRISTIANO LODI, NERI 

DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 Visto/IC

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

71, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85182 Nr: 4494-19.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DAVID PRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190, 
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DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:15664-A, GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 Vistos/BG.

Ressai dos autos que a parte executada requer a intimação da exequente 

para que emita certidão positiva com efeitos de negativa, sob a justificativa 

de que a execução se encontra garantida por penhora de bem imóvel, bem 

como que o executado é produtor rural e que depende da certidão em tela 

para manutenção de suas atividades (fls. 316-317).

Pois bem, quanto à expedição de certidão positiva com efeitos de 

negativa, o artigo 206, do CTN, dispõe que “tem os mesmos efeitos 

previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, (grifo nosso) ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa”.

 Portanto, considerando que se encontra penhorado nos presentes autos 

bem imóvel já avaliado no montante de R$ 2.781.863,04 (fls. 297-303), 

tendo, inclusive, a exequente se manifestado a favor da avaliação (fl. 

310), é plenamente possível a expedição da certidão positiva com efeito 

de negativa, nos moldes da legislação tributária citada.

 Posto isso, DETERMINO a expedição de certidão positiva com efeito de 

negativa, unicamente com relação ao débito controvertido neste feito, haja 

vista que foi prestada caução idônea pela requerente.

 Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de 

atraso, contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente 

decisão.

De mais a mais, cumpra-se conforme determinado à fl. 313.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 45325 Nr: 2265-91.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA, CANDIDO CARNEIRO JUNIOR, FABIO OLIMPIO FERRONATO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GRALHA SILVA - 

OAB:OAB/RS 91650, EDUARDO GRALHA SILVA - OAB:OAB/RS 36474

 Isto posto e ainda considerando que, a Fazenda Pública se manifestou à 

fl.114 no sentido de que não há parcelamento da CDA objeto desta ação, 

INDEFIRO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PUGNADA, devendo a 

execução fiscal seguir normalmente. Por oportuno, considerando que a 

carta precatória expedida por este juízo não foi devidamente cumprida 

conforme se depreende às fls. 115-121, EXPEÇA-SE NOVA CARTA 

PRECATÓRIA a fim de proceder a avaliação dos veículos I/TOYOTA HILUX 

CD4X4 SRV, placa ITF 4003 RS, veículo GM/CORSA HATCH MAXX placa 

ITA1164 RS, veículo VW/VOYAGE LS placa IHN9658 RS, intimando-se o 

executado, UMA VEZ QUE A PRESENTE EXECUÇÃO SE ENCONTRA EM 

CURSO, NÃO TENDO SIDO A MESMA BAIXADA, conforme informado 

pelos executados (fl. 117). Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98415 Nr: 965-21.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA SOARES NAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

75-77, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112863 Nr: 4662-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO VICENTE POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALVAIR HART - 

OAB:17810/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia 

de R$ 2.191,05 a título de honorários advocatícios.

 Devidamente intimada para impugnar a execução, a executada 

permaneceu inerte (fls. 162-163).

Sendo assim, considerando que a executada, ainda que devidamente 

intimada para tanto, não impugnou a execução e os cálculos apresentados 

pelo exequente (fls. 159-160), 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.: 116254 Nr: 7294-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBZ, AMANDA EMA BARCE, ROSELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.189-191, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47273 Nr: 4189-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO RIBEIRO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, a fim de reduzir as astreintes, para o 

valor de R$ 2.000,00, bem como homologar os cálculos de fls. 280-282, a 

título de parcelas atrasadas (R$ 73.880,88), e a título de honorários (R$ 

6.410,39).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.Condeno o exequente ao 

pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte 

requerida, os quais fixo em R$ 9.000,00, nos termos do § 8º do art. 85, do 

NCPC.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 56487 Nr: 427-45.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

260-265, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 82007 Nr: 870-59.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Sendo assim, a pretensão de afastamento da multa não pode 

prosperar.Porém, estando flagrante que o valor executado a título de 

astreintes é excessivo, o qual se refere exclusivamente a multa por 

inadimplemento da decisão que deferiu a implantação do beneficio nos 

autos, REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da 

obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Assim, 

ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

MANEJADA PELO INSS, a fim de reduzir as astreintes, para o valor de R$ 

5.000,00, bem como homologar os cálculos de fls. 293-303, a título de 

parcelas atrasadas (R$ 94.172,15), e a título de honorários (R$ 

1.308,74).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.Incabível a condenação em 

honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, 

conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 

1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101865 Nr: 4775-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADRIANA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

238-240, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110561 Nr: 2758-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ BG.

Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do executado, 

mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago a título de 

aposentadoria por invalidez ao autor, oficie-se ao EADJ, encaminhando 

cópia dos cálculos e documentos necessários, para que informe a este 

Juízo, qual é a RMI correta do benefício concedido ao autor.

 Após, com a resposta, manifestem-se as partes, apresentando novos 

cálculos se necessário e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81796 Nr: 651-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls.208-209, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128316 Nr: 4398-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES SANTIAGO, ADRIANA MOURA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

395-400, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44699 Nr: 1633-65.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MINUSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo 

exequente às fls. 152-159.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$2.000,00, 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.: 50472 Nr: 768-08.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA KRIESER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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 /IC.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

336-341, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153026 Nr: 5429-83.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFN-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GRALHA SILVA - 

OAB:36474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ou seja, as dívidas as quais a parte embargante sustenta que foram 

pagas através de parcelamento (fls. 100-111) são as advindas das CDAS 

de nº 20176741; 20072046; 29101727; 20101729, quando, doutro lado, a 

CDA objeto da execução, a qual inclusive motivou a proposição destes 

embargos, é a de numeração 002034/07-A. Portanto, o pagamento do 

FUNJUS naquela ocasião, por óbvio, não abarca a CDA objeto da 

execução. Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA 

ATUAL NORMA ADJETIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração 

possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento 

do recurso exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, 

impõe-se sejam desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 

5836/2016. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 

15/04/2016). Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192633 Nr: 5606-76.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 8763-57.2018.811.0040

 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: DANIELA PERICIN ESPRENDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a AJG.

Recebo os embargos para processamento.

Cite-se o embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar 

a ação (artigo 679, do NCPC), devendo ser observado com relação a 

citação o disposto no § 3° do artigo 677 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NOVAIS SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1002613-77.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Impugnação ao Cumprimento de sentença acostado no ID nº 15365925, 

Sorriso, 18 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MOISES SOUSA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004396-70.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 30 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 10:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL DE 1 E 2 GRAU VINICIUS DE MORAES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CITADELLA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000329-33.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 5059609, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 19 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA COMIN DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011144-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ERNESTO KAUFERT 

EXECUTADO: AMELIA COMIN DE SOUZA Vistos etc. Diante da certidão 

retro, intime-se o exequente para manifestação. Após, havendo 

concordância quanto à quitação da execução, proceda-se com a 

restituição dos valores penhorados à executada. Caso contrário, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARINA KASSIEEN SUZIN (ADVOGADO(A))

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

JEAN DE JESUS SILVA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000962-44.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GREICE 

ALESSANDRA CLEMENTE, CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: 

CICLO CAIRU LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais em que a parte reclamante 

sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros 

de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. A reclamada 

apresentou contestação, juntando aos autos o instrumento particular de 

confissão de dívida pactuado entre os reclamantes e a reclamada. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente feito 

prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria 

de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Conforme se vê do 

instrumento particular de confissão de dívida firmado entre os reclamantes 

e a reclamada, em 19/08/2015 (Num. 5023464), os mesmos são 

devedores da reclamada, no valor de R$4.461,31, valor este que 

representa a inserção dos reclamantes nos órgãos de proteção ao crédito 

(Num. 1553524). Assim, embora a parte reclamante sustente que a 

negativação é indevida, por não possuir relação jurídica com a empresa 

reclamada, fato é que a reclamada demonstrou a regularidade da 

cobrança por meio de prova que indica a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar pela parte reclamante, sendo que referida prova 

sequer foi impugnada pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, 

a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade 

da cobrança que ocasionou a restrição. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. INADIMPLÊNCIA 

CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM 

NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a 

empresa recorrente comprova a origem do débito, bem como apresenta 

contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente impugnação de tais 

provas, é certo que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a 

obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. (TJMT. Turma Recursal 

Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 09/03/2018) Assim, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004858-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUCIA BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004858-27.2018.8.11.0040 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 dia 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08h 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, 19 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DIEL (ADVOGADO(A))

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REQUERIDO)

LARA FERRETTI KLEIN (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1005638-98.2017.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se 

de reclamação em que a reclamante requer a condenação da reclamada 

em danos morais, sob a alegação de que efetuou uma compra na empresa 

reclamada, tendo quitado o boleto no dia do vencimento, porém a 

reclamada protestou e negativou o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito. A reclamada apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que os danos foram 

causados pela Cooperativa de Crédito – Sicredi Celeiro do MT que liquidou 

o pagamento do título objeto da inicial em outro, efetuando a baixa do 

boleto tão somente em 04/10/2017. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte 

reclamada alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os 

danos foram causados pela Cooperativa Sicredi, eis que esta liquidou o 

pagamento do título objeto da inicial em outro, levando a protesto o título 

objeto da inicial. Pois bem. Conforme se vê dos e-mails trocados entre o 

reclamado e a Cooperativa Sicredi, no Num. 12330519, esta reconheceu 

que o título objeto da inicial foi liquidado, porém, a autenticação do caixa se 

deu em título diverso. Segundo a jurisprudência do STJ, “responde o 

banco endossatário-mandatário pelo pagamento de indenização 

decorrente do protesto de título já quitado, caracterizada nas instâncias 

ordinárias a negligência do mesmo” (STJ. 4ª T. AgRg no Ag 1308378/SC, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, J.15/12/2011, DJe 01/02/2012) No mesmo 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DUPLICATA - RELAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO - ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO - 

DÍVIDA PAGA NO DIA DO VENCIMENTO - PROTESTO INDEVIDO - DANO IN 

RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA - 

VALOR DA REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 20, §3º, DO CPC/1973 - 

QUANTIA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da alegação do 

autor de que o Banco efetuou o protesto de forma indevida, deve figurar 

no polo passivo; a responsabilidade pelo ocorrido é matéria afeta à análise 

do mérito. O Banco-endossatário responde pelos danos morais quando 

leva a protesto título quitado (REsp. 1.063.474-RS), os quais são 

presumidos. (grifei) A reparação arbitrada em valor razoável, proporcional 
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ao grau de cupa do ofensor, à extensão dos danos morais e à capacidade 

econômica das partes não comporta alteração.Mantém os honorários 

advocatícios fixados quando observados os requisitos do art. 20, § 3º, do 

CPC/1973”. (TJMT. 4ª Câmara de Direito Privado. Ap 79137/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 10/08/2016, DJE 16/08/2016) 

Tendo o protesto sido efetivado pelo banco endossatário, por culpa 

exclusiva do mesmo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do 

reclamado. Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000988-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: 

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME Vistos etc. A parte reclamante saiu 

devidamente intimada da audiência para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

14240177 ), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 01 (um) mês a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-82.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

 

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: ANTONIO ORLANDO GEMMI, 

quanto ao cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 19 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000623-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSEGHINI (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

ODEBRECHT RODOVIAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000623-85.2016.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004928-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004928-78.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante MARIA DE FÁTIMA COSTA 

DOS SANTOS, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante o cadastro de inadimplentes, proveniente de inscrição levada a 

efeito pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a 

reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de 

inexistência do débito e reparação dos danos morais suportados. 

Inexitosa a conciliação, em contestação, preliminarmente a reclamada 

sustentou litispendência e conexão desta ação com a de número 

1004927-93.2017.811.0040 também em trâmite neste Juízo e no mérito 

argumentou que o débito é legítimo e que exerceu seu regular direito, não 

havendo falar em reparação de danos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A 

lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Instar 

consignar, em que pese pedido na contestação para produção de provas 

em audiência, que são raríssimas – senão inexistentes – as 

oportunidades, no âmbito desta Vara Especializada dos Juizados 

Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha para 

inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, nos 

p r o c e s s o s  q u e  l i s t o :  1 0 0 0 0 7 7 - 9 3 . 2 0 1 6 .  8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DAS PRELIMINARES DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. Não há que se falar em litispendência desta 

ação com a ação nº 1004927-93.2017.811.0040, tampouco conexão, 

tendo em vista que, embora tenham sido propostas em face da mesma ré, 

discutem inscrições distintas, referentes a contratos diversos. DO 

MÉRITO. Em relação ao mérito, alega a reclamante, em suma, que 

constatou a existência de registro negativo perante sistema de restrição 

ao crédito, o qual advindo de inscrição providenciada pela reclamada. 

Aduz, porém, que não há qualquer débito com a reclamada que possa 

justificar a inscrição. A reclamada, por seu turno, limitou-se a alegar que 

houve a contratação e que o débito inscrito junto aos cadastros de 

proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento por serviços 

prestados, deixando, todavia, de juntar a documentação comprobatória da 

contratação. Na condição de grande empresa responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois 

não se admite que disponibilize seus serviços sem se precaver acerca da 

identificação do solicitante. Nessa toada, a resolução da contenda passa 

pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em 

tela, como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 
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inicial, porquanto levou a registro em cadastro de restrição ao crédito o 

nome da reclamante, sendo que não era esta a responsável pela dívida 

gerada na unidade consumidora. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranqüila orientação 

jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - CONDUTA ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - DANO MORAL- CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – 

INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE 

PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO 

DE HONORÁRIOS – MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES 

– AUSÊNCIA DE FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da 

apelante/ré conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão 

atípica do autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo 

praticado contra o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a 

inscrição indevida nos órgãos que restringem créditos, surge o dano 

moral, este configurado ‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever 

de indenização pertinente (art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao 

pagamento de danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor da 

indenização sirva tanto para reparar a lesão sofrida quanto para inibir o 

ofensor a praticar novos atos lesivos. Se o magistrado afere de modo 

excessivo ao fato imputado, impõe-se decotar para patamar mais 

equânime. 2 - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de 

apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento e 

interposição de recursos às cortes superiores. 3.- Não se conhece 

pretensão formulada pelo apelado/autor em contrarrazões, ausência de 

forma legal já que, tal pretensão somente pode ser feito através de outro 

recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 97039/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, 

Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO INOMINADO – 

INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou 

manutenção irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re 

ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. 2 – O 

montante fixado a título de danos morais deve servir para reparação do 

dano e repressão à conduta ilícita, razão por que a quantia estabelecida 

na sentença (R$ 4.000,00) deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), visando atender a esses objetivos. 3 – Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual, inclusive em se tratando de condenação por danos 

morais, conforme entendimento pacificado perante as Seções de Direito 

Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da 

Súmula n. 362/STJ, “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

104682020128110002/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/06/2013, Publicado no DJE 04/06/2013). 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. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Todavia, é sabido que o dever de 

indenizar não surge apenas da prática de ato ilícito, demandando também 

a existência do dano e o nexo causal entre ambos. Isso, ressalte-se, 

porque se está diante de relação de consumo, vigendo a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14). Assim, extrai-se da 

documentação juntada pela própria reclamante (Id. 10004176), que quando 

da inclusão do registro impugnado neste feito (12.06.2017), aquela já 

contava com outros apontamentos anteriores ao débito em questão, o que 

na hipótese afasta o dano moral, conforme já pacificou o STJ: Súmula 385 

- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Destarte, não há dano moral 

indenizável na espécie, porquanto, mesmo se admitidos constrangimentos 

e frustrações suportados pela reclamante, o ato da reclamada não deu 

causa a tais acontecimentos. Não obstante, caracterizada a cobrança 

indevida, nos termos acima expostos, é de se reconhecer a inexistência 

do débito impugnado. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado (R$10,64), devendo a parte reclamada cancelar o 

registro junto aos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

por dia de descumprimento da determinação. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. SORRISO, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011071-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA POZZER (REQUERENTE)

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MENDES CAHU FILHO (ADVOGADO(A))

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011071-32.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA POZZER REQUERIDO: 

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração sob a alegação de desacerto na sentença que extinguiu o 

cumprimento de sentença, visto que ficou expressamente consignado na 

petição anterior que havia saldo remanescente a ser pago pela reclamada 

(Num. 13096254). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no 

mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, consoante informado pela 

reclamante o valor depositado não atingiu a integralidade do débito 

excutido, eis que não foi atualizado até o momento do depósito. Posto isso, 

CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para revogar a sentença prolatada em Num. 12888734, com 

o que dou regular prosseguimento ao feito, determinando a intimação da 

reclamada para, no prazo de quinze dias, cumprir integralmente a 

sentença (depositando o valor do saldo remanescente, devidamente 

atualizado), sob pena de aplicação da multa do artigo 523, §1º, do NCPC. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

CRISTIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1001135-68.2016. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportado nos autos, constante do ID. Nº 

15032946. Sorriso, 19 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005685-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005685-72.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 
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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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010341-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR REOLON (EXEQUENTE)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SCHMITZ (EXECUTADO)

NILSON LUIZ RUFFATO (EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR o reclamante para requerer o que 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, devendo, se 

for o caso, apresentar demonstrativo atualizado do débito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011381-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

GIOBALDO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011381-38.2015.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI POTRICH (EXEQUENTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEZZO ILUMINACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO 30 DIAS DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA 

DE SORRISO/MT DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

GOIANIA/GO DADOS DE ORIGEM Nº DO PROCESSO: 

8010304-91.2015.8.11.0040 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial 

C í v e l - > P r o c e d i m e n t o  d e  C o n h e c i m e n t o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE EXEQUENTE: 

DELCI POTRICH, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF sob nº 

520.783.371-53, portador da CI/RG nº 2908117 SSP/GO, domiciliado na 

Avenida Curitiba, 3104, apt 402 – Sorriso/MT. ADVOGADO(S) DA PARTE 

CREDORA: Dr. Rudimar Rommel, OAB/MT 8238-B – (66)3545-1400 PARTE 

EXECUTADA: VEZZO ILUMINAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

06.292.582/0001-03, estabelecida na Rua R-11 962, Esquina com Rua 22, 

Setor Oeste, na cidade de Goiânia/GO - CEP 74125-100 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 18.210,40 (dezoito mil, duzentos e dez reais e quarenta 

centavos) DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO de 01(um) veiculo I/RENAULT KGOO EXPRESS16 - 

Ano de fabricação 2012 e modelo 2013 – PLACA: OGJ7084 – CHASSI: 

8A1FC1415DL254113 de propriedade do Executado, a ser depositado em 

mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. DESPACHO/DECISÃO: - Em anexo. Sorriso/MT, 19 de Setembro de 

2018 Anderson Candiotto Juiz de Direito em Substituição CERTIFICO ser 

autêntica a assinatura supra, do MM Juiz de direito em Substituição, deste 

Juizado Especial, Dr. Anderson Candiotto. Escrivã(o) Sede do juízo e 

Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1001650-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OTICA 

CAVANHOLI EIRELI - ME REQUERIDO: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Intime-se a reclamante para, no prazo de quinze dias, indicar o 

endereço atualizado da reclamada, ante o teor do AR de Num. 11978737. 

Não havendo manifestação da reclamante, conclusos para extinção. 

Indicado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1001650-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OTICA 

CAVANHOLI EIRELI - ME REQUERIDO: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Intime-se a reclamante para, no prazo de quinze dias, indicar o 

endereço atualizado da reclamada, ante o teor do AR de Num. 11978737. 

Não havendo manifestação da reclamante, conclusos para extinção. 

Indicado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004901-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VANDERLEI BRIXNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004901-61.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 10:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FOLY (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Trata-se de ação proposta por CLEUZA FOLY em face de 
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) 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 no valor de R$ 1.760,16 (um mil setecentos e sessenta reais e 

dezesseis centavos), do suposto contrato de número 87892707100015ct, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer relacionamento 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. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, 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. 

Alega que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado na 

inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. 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. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Ficou demonstrado que a 

reclamante contratou os serviços. Conforme faturas apresentadas (ID 

13625735), a reclamante realizou compras pelo cartão de crédito e 

efetuou vários pagamentos. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001072-72.2018.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por WANDERLEY DOS SANTOS MELO em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) 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 no valor de 

R$ 529,63 (Quinhentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Três Centavos), 

proveniente de duas inscrições providenciada pela parte reclamada. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

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. Alega 

que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. 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 houve juntada de extratos ou qualquer outro 

documento que comprove os gastos que geraram o inadimplemento. 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) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 
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os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de R$ 40,32 

(Quarenta reais e trinta e dois centavos), a outra no valor R$ 489,31 

(Quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

EVERTON MARCONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000732-31.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EVERTON MARCONDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por EVERTON MARCONDES em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) 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 no valor de 

R$ 197,76 (cento e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), 

número de contrato 041068631000003CT, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, 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. Apresentado impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

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. 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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Ficou 

demonstrado que a reclamante contratou os serviços. Conforme faturas 

apresentadas (ID 14020964), a reclamante realizou compras pelo cartão 

de crédito e efetuou vários pagamentos. Em relação a negativação do 

valor ora discutido, a reclamada demonstrou a origem do mesmo, 

proveniente de uma renegociação de dívida, conforme ID 14020958. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da 

parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há 

como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do 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 de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo nº. 1001870-33.2018.8.11.0040 Reclamante: 

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000231-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BENEDITO ELISEU WILLE REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Trata-se de ação proposta por BENEDITO ELISEU 

WILLE em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, motivados pelos contratos de números 

852050970-7; 852050970-7.0001; 852050970-7.0002; 852050970-7.0003; 

852050970-7 .0004 ;  852050970-7 .0005 ;  852050970 -7 .0006 ; 

8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 . 0 0 0 7 ;  8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 . 0 0 0 8 ;  8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 1 ; 

852050970-71.0009; 852050970-71.0010; 852050970-71.0011 ; 

852050970-71.0012; 852050970-71.0013; 852050970-71.0014 ; 

852050970-71.0015; 852050970-71.0016; 852050970-71.0017 ; 

852050970-71.0018 e 852050970-71.0019. Ressalta que desconhece tais 

contratos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu despesa 

referente a contratação de cartão de crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 
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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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados e não 

realizou os pagamentos devidos, gerando encargos a partir de então. Tal 

comprovação ficou demonstrado na assinatura do contrato (ID 13499088) 

e faturas (ID 13499243) Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, revogar a liminar concedida no Id. 8316897, 

bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000231-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BENEDITO ELISEU WILLE REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Trata-se de ação proposta por BENEDITO ELISEU 

WILLE em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou descontos mensais em seu 

benefício previdenciário, motivados pelos contratos de números 

852050970-7; 852050970-7.0001; 852050970-7.0002; 852050970-7.0003; 

852050970-7 .0004 ;  852050970-7 .0005 ;  852050970 -7 .0006 ; 

8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 . 0 0 0 7 ;  8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 . 0 0 0 8 ;  8 5 2 0 5 0 9 7 0 - 7 1 ; 

852050970-71.0009; 852050970-71.0010; 852050970-71.0011 ; 

852050970-71.0012; 852050970-71.0013; 852050970-71.0014 ; 

852050970-71.0015; 852050970-71.0016; 852050970-71.0017 ; 

852050970-71.0018 e 852050970-71.0019. Ressalta que desconhece tais 

contratos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu despesa 

referente a contratação de cartão de crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

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. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados e não 

realizou os pagamentos devidos, gerando encargos a partir de então. Tal 

comprovação ficou demonstrado na assinatura do contrato (ID 13499088) 

e faturas (ID 13499243) Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, revogar a liminar concedida no Id. 8316897, 

bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

GILMAR RIBAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SARAH JAMEL MATRAK (ADVOGADO(A))

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1005637-16.2017.8.11.0040. Trata-se de 

reclamação proposta por IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A. e JOÃO ALVES BARROS As partes firmaram 

acordo nos termos do documento constante no Id. 14771010. Desse 

modo, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

HOMOLOGAR o presente acordo, por conseguinte, JULGAR EXTINTO o 

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

Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

GILMAR RIBAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SARAH JAMEL MATRAK (ADVOGADO(A))

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1005637-16.2017.8.11.0040. Trata-se de 

reclamação proposta por IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A. e JOÃO ALVES BARROS As partes firmaram 
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acordo nos termos do documento constante no Id. 14771010. Desse 

modo, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

HOMOLOGAR o presente acordo, por conseguinte, JULGAR EXTINTO o 

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

Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEAL DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

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

 

SENTENÇA Processo: 1000727-09.2018.8.11.0040. Trata-se de 

reclamação proposta por IZABEL LEAL DE SOUSA em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., em que pretende condenação 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que aderiu ao cartão e 

serviços ofertados pela reclamada. Alega que, posteriormente a 

realização de compras a reclamada começou a efetuar ligações em seu 

local de trabalho cobrando as faturas vencidas, causando situação 

vexatória. Após tal situação procurou a empresa reclamada para efetuar o 

cancelamento do cartão, contudo não foi atendida prontamente, tendo que 

socorrer ao PROCON para obter a fatura. Devidamente citado, o 

reclamado apresenta contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade em indenizar a parte reclamante 

em dano moral, não passando de mero aborrecimento. Alega falta de 

provas da situação e das ligações recebidas. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). 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 de grande 

porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano moral. No que tange aos 

danos morais, e sem desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero 

que a conduta do reclamado não causou lesão aos direitos da 

personalidade da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do 

cotidiano a que todos estão sujeitos, notadamente porque não restou 

demonstrado nos autos a situação vexatória vivida, cobrança de valores 

indevidos ou qualquer outro prejuízo a ensejar a reparação pretendida. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE (ADVOGADO(A))

EDROALDO CARLOS ZATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000269-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDROALDO CARLOS ZATTI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a 

autora, EDROALDO CARLOS ZATTI, que adquiriu passagens aéreas junto 

à requerida cujo trecho compreendia CUIABÁ/MT – PORTO SEGURO/BA, 

ida e volta, ambos os trechos com escala na Capital Federal, saindo as 

08h54min do dia 11/04/2017 e retornando as 15h11min do dia 18/04/2017, 

cujo desembarque final era previsto para as 19h 43 min em Cuiabá. Para 

regresso até Sorriso/MT havia adquirido passagens aéreas pela Azul 

Linhas Aéreas com embarque as 23 horas do dia 18/04/2017. Afirma que 

não foi possível o pouso em Cuiabá, sendo o voo remanejado para 

Goiânia/GO, lá ficando por mais de 2 horas dentro da aeronave, quando 

então o avião partiu com destino a Brasília, onde lhes foi informado que 

seriam reacomodados em outros voos, bem como haveria o fornecimento 

de alimentação e hospedagem. Ao desembarcarem na capital federal, 

próximo das 23 horas, foram informados que seu voo seria no dia 

19/04/2017 as 08horas e 5 minutos, porém não houve a prestação de 

qualquer assistência aos requerentes, sendo os mesmos encaminhados a 

uma sala VIP do aeroporto, passando ali toda a madrugada, mais de 9 

horas, dormindo em cadeiras não reclináveis e no chão, conforme 

demonstram as fotos em anexo. Não lhes foi fornecida alimentação nem 

banheiros com duchas para higiene pessoal. Requer: a) a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00. A requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A alega falta de interesse 

de agir, pois o cancelamento se deu em virtude de condições 

meteorológicas desfavoráveis. Afirma que cumpriu todas as disposições 

do Código Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias 

bem como acomodação no voo seguinte, tendo os mesmos ficado 

hospedados em hotel aguardando o embarque no próximo voo. Cita 

excludente de responsabilidade, por não ter havido condição climática 

para o voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente aplicável 

ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do Consumidor, por 

tratar-se de típica relação de consumo. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 
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provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não obstante o cancelamento 

do voo ter decorrido de condições climáticas desfavoráveis, que impediam 

o imediato cumprimento do contrato de transporte, a má prestação do 

serviço pela empresa de aviação decorre da falha no dever de 

atendimento mínimo das necessidades da passageira. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Ao contrário do afirmado pela requerida, não há 

comprovação de que houve hospedagem em hotel durante a madrugada 

em Brasília, muito pelo contrário, o comprovante juntado pela mesma com a 

contestação e as fotos carreadas juntamente com a inicial mostram que os 

passageiros foram acomodados em uma sala VIP do aeroporto, onde 

permaneceram sentados aguardando por 9 horas até o próximo voo que 

pudessem embarcar. Ainda, não houve comprovação de qualquer 

fornecimento de voucher de alimentação durante o pernoite em Brasília, 

nem durante o período de espera em Cuiabá aguardando para embarcar 

para Sorriso. Chegando em Cuiabá, ainda pela manhã do dia 19/04/2017, o 

autor teve que aguardar até as 22 horas, horário do único voo com 

destino a Sorriso/MT. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação. Ante o exposto, opino por julgar PROCEDENTE 

o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos 

morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004956-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINI SENE DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004956-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MARINI SENE DE MELO Vistos etc. Forte no art. 

320 do NCPC, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial indicando o valor exato da causa, bem 

como o valor do pedido de despesas de estadia de todo o período em que 

o veículo ficou sob a guarda do reclamante. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Havendo 

indicação do valor correto da causa, cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004925-89.2018.8.11.0040 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 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13H40MIN 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, 19 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004925-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004925-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante (advogado) de que a data correta para a 

realização de audiência nestes autos é o dia 20 DE MARÇO DE 2019 ÀS 

14H10MIN para realização da audiência de conciliação, ratificando as 

demais advertências constantes na certidão de ID. 15435944. Sorriso/MT, 

19 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

ALMERI DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001625-22.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por ALMERI DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) 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 no valor de R$ 243,78 (duzentos e quarenta e três 

reais e setenta e oito centavos) datado de 17/05/2013, em razão de um 

suposto contrato nº EC65568346100, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer relacionamento 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. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

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. Alega 

que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 
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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) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001209-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA SANTA DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de ação proposta por MARIA SANTA DA 

SILVA em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) 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 no valor de 

R$ 1.775,04 (Mil setecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), de 

um suposto contrato nº 60847-1, proveniente de inscrição providenciada 

pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento 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. A empresa 

reclamada apresentou contestação. 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. 

Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. 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 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 
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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) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001071-87.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por WANDERLEY 

DOS SANTOS MELO em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) 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 no valor de R$ 529,63 

(Quinhentos e Vinte e Nove reais e Sessenta e Três Centavos), 

proveniente de duas inscrições providenciada pela parte reclamada. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

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. Alega 

que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. 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 houve juntada de extratos ou qualquer outro 

documento que comprove os gastos que geraram o inadimplemento. 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) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 
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sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de R$ 40,32 

(Quarenta reais e trinta e dois centavos), a outra no valor R$ 489,31 

(Quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em 

que pese o projeto de sentença partir da premissa de que não há provas 

da contratação que gerou a negativação, certo é que o reclamado juntou 

em Num. 14195874 extratos da conta corrente do reclamante, os quais 

comprovam que o dinheiro foi creditado na conta do reclamante e utilizado. 

Ademais, o reclamante não juntou extrato de sua conta para contrapor as 

informações constantes nos documentos citados, com o que se presume 

a veracidade daqueles juntados com a contestação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAURIVAN SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1000731-46.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportado nos autos, constante do ID. Nº 

15187897. Sorriso, 19 de setembro de 2018.Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1001909-30.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportado nos autos, constante do ID. Nº 

15187675. Sorriso, 19 de setembro de 2018.Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000322-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.. 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, 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. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, 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. Alega que o reclamante não buscou solução de 

forma administrativa e que possui outras restrições anteriores. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Apresentada impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) 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. 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 - 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000700-26.2018.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005424-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE CUMPRIMENTO CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ÉRICO DE ALMEIDA 

DUARTE. NÚMERO DO PROCESSO: 1005424-73.2018.8.11.0040 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO VALOR DA CAUSA: R$9,457.04 ADVOGADO(S) DA PARTE 

RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARTE RECLAMANTE: SIMONE MARIA DA SILVA PARTE RECLAMADA: 

AGUAS DE SORRISO S.A. INTIMANDO: RECLAMADA: AGUAS DE 

SORRISO LTDA, sede na AVENIDA PORTO ALEGRE, 2735, CENTRO, 

SORRISO/MT (ZONA 01) FINALIDADE: Proceder a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 10H30MIN., na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral E INTIMAÇÃO acerca do deferimento da LIMINAR 

postulada DETERMINANDO QUE A REQUERIDA PROCEDA COM A 

RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA, NO PRAZO DE 24 HORAS, 

ABSTENDO-SE DE EFETUAR NOVA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação aos débitos 

pretéritos, devendo os pagamentos mensais se circunscreverem ao 

respectivo consumo. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de 

R$100,00 por dia de atraso. LIMINAR DEFERIDA: CÓPIA EM ANEXO Sorriso 

- MT, 19 DE SETEMBRO DE 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária Sede do 

juizado e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - 

MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 28528 Nr: 3004-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA 

NETO - OAB:16218, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950, MARCELON ANGELOS 

DE MACEDO - OAB:11.009-B, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 Processo nº. 3004-69.2005.811.0040.

Código nº. 28528.

Vistos etc.

Diante da certidão de Trânsito em Julgado de fls. 754/754v, dou 

seguimento ao feito.

Nos termos da nova redação dada pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dê-se 

vista às partes (acusação e defesa), para querendo, apresentarem no 

prazo de 05 (cinco) dias rol de testemunhas (no máximo cinco) para depor 

em plenário, bem como juntar documentos e requerer diligências.

Após, conclusos para posteriores deliberações.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 16 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186013 Nr: 1710-25.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JALES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Processo nº. 1710-25.2018.811.0040.

Código nº. 186013.

Inquérito Policial.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento que visa apurar a prática do crime tipificado no 

artigo 33, caput da Lei 11.343/06, em face de Guilherme Jales Pereira.

 Perquirindo os autos vê-se que as alegações da defesa versam sobre o 

mérito da causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular 

instrução criminal, por ocasião da prolação da sentença. Da mesma forma, 

não se vislumbram elementos ensejadores da absolvição sumária do réu.

Assim, apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16h00m.

 Defiro os pedidos de fl. 77.

 Proceda-se à intimação e/ou requisição do denunciado, e seu advogado.

Defiro o requerimento da defesa de fl. 92, último parágrafo.

Intime-se as testemunhas de fl. 43 e fl. 80. Expeça-se carta precatória 

para oitiva das testemunhas que não residem nesta Comarca, se for o 

caso. Requisitam-se os PMs.

Cientifique o MP.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 18 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144788 Nr: 1286-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON LUIZ CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto natalino requerido pela 

defesa em relação a guia de fls.05/05v uma vez o reeducando não 

preencher os requisitos objetivos para a concessão do benefício, art. 1º, 

inciso I, do Decreto Nº 8.940/2016.Adiante, determino a atualização do 

cálculo considerando as planilhas às fls. 303/304 e 306/307.Considerando 

a constituição de novo patrono pelo reeducando (fl. 316), proceda a Sra. 

gestora o necessário para o seu cadastramento no sistema, para 

eventuais intimações posteriores.Ciência ao MPE.Intime-se o i. advogado 

de Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56900 Nr: 753-05.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que já alcançada a data prevista para progressão do 

regime de pena para o aberto na data de 12/09/2018, designo audiência 

admonitória para o dia 22 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intime-se o reeducando no endereço de fl. 600.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Intime-se a DPE para manifestar acerca do cálculo de pena de fl. 601.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 28528 Nr: 3004-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA 

NETO - OAB:16218, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950, MARCELON ANGELOS 

DE MACEDO - OAB:11.009-B, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO ACUSADO, PARA QUE NO PRAZO D 

E05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTEM NOS TERMOS DO ARTIGO 422 DO 

CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 125444 Nr: 2679-45.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARLES BELARMINO (BELAMIRO) WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o réu Thiarles Belarmino Wolff, regularmente qualificado, da 

acusação da prática do delito de roubo majorado [art. 157, § 2.º, inciso II, 

do Código Penal] e corrupção de menor [art. 244-B da Lei n.º 8.069/90], 

com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.Sem 

custas.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, em 28 de agosto de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 125896 Nr: 2958-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913, SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 Processo nº. 2958-31.2015.811.0040.

Código nº. 125896.

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP, 

pelo que foi a denúncia devidamente recebida à fl. 66 restando superada 

tal fase.

 Considerando-se que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 24 de outubro de 2018, às 17h00m.

Depreque-se o interrogatório e a intimação do acusado.

Ciência ao MP, ao ilustre Advogado de Defesa de fls. 82/90 e a DPE.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 07 e 90. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 17 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 2593-84.2009.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADRIANO DORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, do 

acusado Marcelo Adriano Doreto, devidamente qualificado nos autos, em 

virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato 

do crime tipificado no artigo 302 da Lei 9.503/98, o que faço com 

fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado esta 

sentença proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança 

de emolumentos e/ou custas. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação. 

Após, ARQUIVE-SE. Declaro esta por publicada com a entrega em 

Secretaria da 1ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, em 28 de junho de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144195 Nr: 922-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM, UPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA 

- OAB:16035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Diante do exposto, julgo a denúncia improcedente, razão pela qual 

absolvo o acusado UANDERSON PEREIRA SOUZA, nos termos do artigo 

386, inciso IV do Código de Processo Penal.Intime-se o acusado 

pessoalmente no endereço de fls. 180/181, e em caso de impossibilidade, 

desde já fica determinada a intimação por edital nos termos do artigo 392, 

VI do CPP.Cientifiquem-se o MPE e a DPE.Declaro esta por publicada com a 

entrega em Secretaria da 1ª Vara Criminal. Dispensado o registro, na 

forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Após o transito em 

julgado do presente veredicto, procedam-se às anotações de praxe e 

baixas necessárias. Determino que o Cartório faça as comunicações de 

estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação [art. 809, inciso VI do 

Código de Processo Penal].Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 

em 28 de junho de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 166484 Nr: 1354-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 1354-64.2017.811.0040 (Código 166484) VISTOS/KP. Malgrado 

cota ministerial de fl. 69, verifica-se dos autos que o réu apresentou 

defesa prévia à fls. 71, para tanto, determino o regular prosseguimento do 

feito. Trata-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 26/07/2018 às 15:00 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. (...) 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, 23 

de outubro de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 166484 Nr: 1354-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 1354-64.2017.811.0040 Código 166484VISTOS/KP.Da 

Readequação da pauta.Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/10/2018 às 15:30 horas.(...)Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 18 de junho de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 4081-59.2018.811.0040 (Código 189941)

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, 18 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 196959 Nr: 7948-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, JDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WANDERLEY DE LIMA - 

OAB:24081/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ABRAÃO SILVA 

LIMA - OAB:24.646-O/MT

 Processo: 7948-60.2018.811.0040 Código 196959

VISTOS/MV

Considerando os requerimentos de fls. 22/24 e 29/30, determino que as 

partes sejam submetidas à audiência de mediação/conciliação no CEJUSC, 

para tanto, DESIGNO o dia 19/09/2018 às 13:40hrs, a qual será realizada 

pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo as partes serem intimadas 

pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, O QUAL DEVERÁ SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL PLANTONISTA.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86227 Nr: 5649-57.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15995/MT

 Processo: 5649-57.2011.811.0040 (Código 86227)

VISTO/KP.

Considerando que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, 

intime o requerido por edital acerca da decisão de fls. 346.

Ciência ao MP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 966-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 966-64.2017.811.0040 (Código 165882)

VISTOS/KP

Considerando o aditamento da denúncia de fls. 88/89 oficie-se o juízo 

deprecado para o aditamento da Carta Precatória expedida as fls. 70.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137771 Nr: 9518-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CARDOSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Vistas a 

defesa para juntada de substabelecimento. 3- Declaro o réu SAULO 

CARDOSO FERREIRA revel. 4- Para a oitiva da testemunha JAQUELINE 

ALVES DE TOLEDO DE JESUS e da vitima GABRIELLY TOLEDO DE JESUS 

expeça-se Carta Precatória a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no 

endereço informado a fl. 103. 5- Para a oitiva das testemunhas de defesa, 

designo em continuidade audiência para o dia 27/11/2018 às 08:30 horas. 

6- Sobre a regular intimação e presença das testemunhas arroladas pelo 

MPE, DPE ou Advogado(a) de Defesa, calha vincar que a interlocução 

entre Processo Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática 

forense. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, 

do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a 

intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP7- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a 

consignar, às 08:00 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. MM. Juiz: ____________________________________ 

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________ 

Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104389 Nr: 7450-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mathis - OAB:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, conforme certidão de fls. 51, Dr. 

Mathis Haley Puerari Pedra, OAB n° 22764/O, para apresentar resposta à 

acusação.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168911 Nr: 2730-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 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.: 102786 Nr: 5745-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 
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OAB:

 Processo: 5745-04.2013.811.0040 (Código 102786)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado ADILSON 

RODRIGO DOS SANTOS.

O Ministério Público requereu à fl. 140 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 30 de maio de 2016 o acusado 

ADILSON RODRIGO DOS SANTOS aderiu às condições relativas à 

suspensão condicional do processo que para a hipótese em concreto 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer mensalmente em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 104). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que o acusado cumpriu de 

forma integral o encargo originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva considerando-se o cumprimento integral 

das condições relativas à suspensão condicional do processo e, exaurido 

o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do processo 

sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se operou a 

extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de ADILSON 

RODRIGO DOS SANTOS, devidamente qualificado, relativamente à 

acusação da prática do delito descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 

9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

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

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA, BANCO SAFRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de maetéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora de que deverá apresentar nesta Secretaria da Primeira Vara 

Cível guia de processo em tramitação-sem busca extraído do site do e. 

TJMT (Emissão de Guias Online --> Primeira Instância --> Certidão de 

Processo em Tramitação-Sem busca) com comprovante de pagamento, 

para expedição da certidão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 15291 Nr: 1272-47.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIO CINCINATO AMERICH, 

HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, JULIO 

OSMAR EMERICH, ELIANE EMERICH SOUZA, FRANCISCO CARLOS DE 

FREITAS PEREIRA, VALDECIR EMERICK, MARIA JOANA SARTORI 

EMERICK, NORINDA MEREJOLI EMERICK, RUBENS EMERICH, DORACI 

EMERICH, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA, FABIO DE CASTRO E 

SOUZA, IVONE EMERICK BONI, PEDRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora solicitou o desarquivamento destes 

autos, entretanto, deixo de juntar cópia da guia de desarquivamento 

devidamente paga. 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 do BANCO DO BRASIL S/A, requerentes do 

desarquivamento, para, no prazo de cinco dias, providenciar o 

recolhimento da taxa referente ao desarquivamento, para posterior 

vista/carga dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 215509 Nr: 6433-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR BENICIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Certifico e dou fé que diante da petição de fls. 115/118, efetivei pequisas 

no Sistema de Depósitos Judiciais e verifiquei que não constam valores 

pendentes de levantamento, conforme extrato à fl. 118. 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 manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 215392 Nr: 6335-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi expedido alvará para a parte requerida 

conforme fl. 89. Desta forma, diante do pedido de desarquivamento de fls. 

retro e com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de 

matéria de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer 

o que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 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: VSM, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, MIRAMAR 

MUSULI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar o advogado da 

parte requerida dos termos da decissão de fl. 229, a seguir transcrita, 

para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos os instrumentos 

procuratórios e constitutivos da pessoa jurídica. DECISÃO: "(...) Posto 

isso, DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 25 de outubro de 

2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

Centro. No mais, considerando o pleito de fl. 228, DEFIRO o prazo de 15 

dias para que a parte autora junte aos autos novo endereço da 

demandada. DEFIRO, ainda, o prazo de 05 dias para que a empresa 

demandada H. M. C. Hospital e Maternidade Clínica das Crianças Ltda. 

junte aos autos os instrumentos procuratórios e constitutivos da pessoa 

jurídica. Decorrido o prazo, PROMOVA-SE a citação da demandada Aline 

de Lima Andrade Ferreira por mandado, observando o endereço indicado 

pela parte autora. INTIMEM-SE a parte autora e a empresa demandada H. 

M. C. Hospital e Maternidade Clínica das Crianças Ltda. por DJE acerca da 

solenidade designada. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 2406-65.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUREA LEITE DE FIGUEIREDO, JAMIR 

GOMES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 496 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 935,00 

(Novecentos e Trinta e Cinco Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça João Antonio Prieto, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275492 Nr: 5368-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.37, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.38, através de 

sua advogada. Assim sendo, intimo a advogada da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

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 Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 3704-29.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 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:

 Vistos.

 OFICIE-SE o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, para que 

proceda com o desconto mensal dos alimentos fixados em favor da filha 

Vitória Cristina Aparecida da Silva, no patamar de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, valor equivalente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), diretamente do benefício do 

executado Sr. Jeová Ferreira da Silva, creditando na conta bancária de 

titularidade da genitora da exequente, qual seja Sra. Rosângela Aparecida 

da Silva, agência 2086, conta poupança nº 27667-3, op. 013, Caixa 

Econômica Federal, bem como para informar este juízo a duração do 

benefício e o valor recebido mensalmente pelo executado.

Sem prejuízo da determinação acima, INTIME-SE a parte exequente, por 

intermédio de seus procuradores, para informarem o atual endereço da 

parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, inc. III do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242106 Nr: 10451-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADJ, IADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Larissa Almorone de 

Jesus, representada por sua genitora Ilda Amorone de Azevedo em face 

de José de Jesus Pereira, todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 73/74, a parte exequente 

informa o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, 

requer a extinção da presente execução, com o devido recolhimento do 

mandado de prisão expedido em face do executado.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:
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Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a expedição da contraordem de 

mandado de prisão expedido em face do executado José de Jesus 

Pereira.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169995 Nr: 11111-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, EVALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Marcela 

Vitória Cordeiro em desfavor de Argeu Donida Dalcastel, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Considerando a 

possibilidade de fusão dos dois procedimentos no mesmo feito (art. 523 e 

art. 528), e, estando, a princípio preenchidos os requisitos legais (arts. 

789 e 798 do CPC), DEFIRO o prosseguimento da pretensão executória.I - 

Com relação às parcelas vencidas, INTIME-SE a parte executada para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 988,53 

(novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da exequente ou, no mesmo prazo, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 

de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil 

por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, 

caso a parte executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar.II – Outrossim, havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão comprobatória do 

ajuizamento da presente ação para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis, registro de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à 

parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, 

art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para 

pagar em 15 (quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no 

prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 

3º), observando o bem indicado pelo exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258843 Nr: 23933-58.2017.811.0055

 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: GCLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSDS, VRDS, EDERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, Maria José Barbosa ferreira - OAB:15.943, Thiago 

Alencar Silva Abrão de Oleveira - OAB:OAB/MT 21.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.135 a seguir 

transcrita:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo MM Juiz de Direito da Segunda 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificado que me dirige à Rua 33, 

no Jardim Acapulco e após buscas, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR MARCIA 

CRISTINA SOMENZARI DA SILVA e VALDECIR RAIMUNDO DA SILVA 

pelos motivos que se seguem. Estando no local, após abordar vizinhos, fui 

informada que os requeridos se mudaram do imóvel. A vizinha que reside 

ao lado, assinalou que eles se mudaram há mais de quatro meses. Ela não 

soube apontar o atual paradeiro deles. Liguei no número de telefone 

informado, mas a resposta fora de número inexistente. Tangará da Serra, 

11 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.: 181770 Nr: 23852-17.2014.811.0055

 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: FERNANDA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:25147-O/MT, MARLI GUARNIERI DE LIMA ARANTES - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor do ofício juntado à fl. 265 e tendo em vista a cota 

ministerial de fl. 278, INTIME-SE a parte autora através de seus 

procuradores, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação, abro nova vista ao Ministério Público, e em seguida, 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135571 Nr: 5761-78.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPMP, BCPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição/documentos para ser juntada neste 

processo.

Certifico ainda, que decorreu o prazo para a parte devedora, comprovar 

nos autos a venda dos veículos descritos nos autos, apesar de estar 

devidamente intimado para o ato, fl.96. Assim sendo, intimo a parte 

exequente para requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155399 Nr: 4026-39.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 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: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:OAB/MT16.704

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 196 de 630



 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte requerida, a fim de que 

possa tomar conhecimento da r. sentença proferida, em sua parte 

dispositiva, que segue a seguir transcrita: "(...) Dispositivo Diante do 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e por reconhecer a 

litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Custas 

pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências.", referente ao 

respectivo feito.

 Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128846 Nr: 7704-67.2010.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 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: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, WALISSON KENEDI DE LIMA - OAB:16704/MT

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Dimitry Angelo 

Santos Conceição, representado por sua genitora Angela Modesto, no 

qual aponta contradição na sentença proferida às fls. 78/79, 

argumentando que o executado continua inadimplente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fl. 87), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações da Embargante cumpre 

ressaltar, que apesar de comungar do entendimento pacífico que não 

cabe contraditório nos embargos de declaração, não se abrindo prazo 

para a parte adversa manifestar acerca ao recurso, no caso em comento, 

diante da sua excepcionalidade, entendo necessária a intimação da parte 

executada, uma vez que a exequente insiste na inadimplência dos 

alimentos referentes aos meses de março/2011 à maio/2018, merece o 

contraditório, até porque se trata de embargos de declaração com efeito 

infringente, pois postula o embargante pela modificação do julgado.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação da embargada para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a embargada manifestar-se 

nos autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267157 Nr: 30027-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SERBATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267157.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública, bem como da 

certidão de trânsito em julgado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288926 Nr: 16216-58.2018.811.0055

 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 CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA BERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 16, a exequente 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$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitante e três centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, totalizando o valor de R$ 

508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos), dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19(cento e 

dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na conta 104126-6, 

agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes dos autos 

serem enviados conclusos, intimo o requerente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar os comprovantes 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/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.: 257955 Nr: 23165-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FOLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257955.

 Vistos,

 Com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto a 

revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou o pedido 

inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256873 Nr: 22149-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256873.

 Vistos,

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar cópia do acórdão proferido na ação civil pública.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258337 Nr: 23512-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES SARAIVA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 258337.

 Vistos,

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269815 Nr: 846-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA RAMOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269815.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Determino ainda que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 

dias, juntar a cópia legível do comprovante de pagamento de fls. 19.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 2102-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271141.

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que a petição inicial está apócrifa. Assim, determino 

que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, regularizar 

essa irregularidade, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito.

 Com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto a 

revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou o pedido 

inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.
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 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja reiterado o ofício anteriormente expedido ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, para que sejam 

prestadas as informações solicitadas, por se tratarem de informações 

essenciais a apuração do valor a ser devolvido à parte autora.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199407 Nr: 14330-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 199407.

Vistos,

A parte executada, às fls. 193/197, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando que não houve intimação pessoal para 

o cumprimento da determinação de fls. 123, de modo que há que se falar 

em imposição de multa, nos termos da Súmula nº 410 STJ.

Afirmou ainda que realizou o integral cumprimento da obrigação de fazer 

contida em sentença, conforme informado nos autos às fls. 125 e ss.

Assim, requereu seja afastada a multa pela ausência de intimação 

pessoal, devendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) depositado 

como garantia, ser restituído à parte executada.

Instada a se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, a parte exequente quedou-se inerte, conforme fls. 201.

 É o necessário à análise e decisão.

A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação se encontram 

insertas no rol das matérias que podem ser discutidas por meio de 

impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a parte executada alega a inexigibilidade da astreinte, 

porque não foi intimada pessoalmente e por afirmar que a obrigação foi 

cumprida.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 121/122 a parte exequente 

informou que a parte executada não havia cumprido com a obrigação de 

fazer, razão pela qual, às fls. 123 foi determinada a intimação da parte 

executada para cumprir com a obrigação de manter a assinatura do 

“Combo HDTV HBO MAX 2012”, com TELECINE, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 limitada a R$ 4.000,00.

Às fls. 125 a parte executada informou o cumprimento da obrigação, 

contudo, às fls. 132/134 a parte exequente relatou que a parte executada 

disponibilizou somente por 30 dias os canais TELECINE, sendo que em 

22/05/2017 novamente suspendeu a transmissão.

 Diante desse fato, às fls. 135 foi determinada a intimação da parte 

executada para se manifestar quanto a aquela informação, com a 

advertência que no silêncio seria considerado o descumprimento.

Devidamente intimada (fls. 136), a parte executada quedou-se inerte (fls. 

137), razão pela qual, às fls. 141 reputou-se descumprida a decisão de 

fls. 123 e foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

valor de R$ 4.000,00 da multa diária.

 Desse modo, embora a parte executada alegue que não houve 

descumprimento da decisão de fls. 123, não comprovou quando 

oportunizada, seu devido cumprimento, devendo ser ainda destacado que 

os print’s de telas anexadas na impugnação ao cumprimento de sentença 

também não comprovam que o canal TELECINE foi transmitido sem nenhum 

interrupção.

Portanto, não há que se acolher a alegação de inexigibilidade do título 

executivo em razão de inexistência de descumprimento da obrigação 

imposta.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inexigibilidade da astreinte 

em razão da ausência de intimação pessoal da parte executada, pois, 

conforme entendimento firmado pelo STJ, após a vigência da Lei nº 

11.232/05, a intimação pessoal do executado tornou-se prescindível para 

a incidência da multa diária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 

DESNECESSIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2).

2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n.11.232/2005, é 

desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da 

obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das 

astreintes.

 3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a insurgência à luz do 

ordenamento jurídico e impor a aplicação de sua jurisprudência, ainda 

quando advém alteração de entendimento entre o período que intermedeia 

a interposição do reclamo e seu definitivo julgamento.

4. Agravo interno desprovido”. (STJ. AgInt no AREsp 62.961/RJ, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 

08/08/2018).

Portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença merece ser rejeitado.

 Por fim, converto o valor de R$ 4.000,00 depositado às fls. 200v em 

penhora, dando por satisfeita a obrigação.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

193/197 e determino a conversão do valor depositado às fls. R$ 4.000,00 

em penhora.

Considerando que o valor depositado e convertido em penhora satisfaz a 

obrigação, julgo extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento do valor pela parte exequente.

Para tanto, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 

68/2018-CNJ, devendo esta decisão ser publicada, sendo certo que o(s) 

alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Após, arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 3285-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA DELUQUE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 104478.
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 Vistos,

 Diante do acórdão de fls. 294/296, defiro o petitório de fls. 300.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 300.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Após, remeta-se ao arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5252 Nr: 1824-17.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERON RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 5252.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 272, pois na decisão preclusa de fls. 267 foi 

determinada a publicação do edital de intimação em jornal local de ampla 

circulação, em razão de não existirem os sítios eletrônicos mencionados 

no art. 257, II, do Código de Processo Civil.

 Assim, a medida se faz necessária a fim de garantir a ampla divulgação 

do edital de intimação da parte executada.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 1471-35.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTAGONAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 18783.

 Vistos,

 Nos termos do art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão do processo até o deslinde final do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215302 Nr: 6268-63.2016.811.0055

 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: REGIMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

TOPFEST TGA PROMOÇÕES E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Autos nº. 215302.

Vistos,

Diante da inercia do perito médico, cumpre-me substituir o perito nomeado 

por outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de 

Processo Civil.

Assim, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento clínico 

geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 128-vº.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273414 Nr: 3753-84.2018.811.0055

 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: FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN HERBERT MARÇAL 

BERTOLUCI - OAB:337801/SP, JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP, JOSÉ VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - OAB:94915/SP

 Autos nº. 273414.
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Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277375 Nr: 6863-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTAGONAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277375.

 Vistos,

 Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

ajuizada por Terraferro Ltda em face de Pentagonal Engenharia e 

Comércio Ltda.

Aduz a excipiente que a empresa excepta foi cancelada junto a JUCEMAT, 

nos termos do art. 60 da Lei 8.934/94, razão pela qual os sócios são 

responsáveis subsidiários, devendo, para tanto, arcar com o pagamento 

do crédito, bem como relatou que foi tentada a penhora de ativos 

financeiros da empresa, via Bacenjud, contudo, restou a mesma 

infrutífera.

Assim, requereu a desconsideração jurídica da empresa excepta para que 

os bens dos sócios possam responder pela dívida.

 Instruiu o pedido com os documentos de fls. 09/74.

Às fls. 76/78 foi concedido o prazo de 15 dias para a parte excipiente 

apresentar novos elementos probatórios, sob pena de indeferimento do 

presente incidente, uma vez que os fatos até então apresentados não se 

apresentavam suficientes para deferir o processamento do incidente.

Em atenção à determinação acima, às fls. 80/81 a excipiente informou que 

em consulta ao site da Receita Federal pode constatar que em 28/02/2002, 

antes da empresa requerida encerrar suas atividades, um dos sócios 

constituiu nova sociedade, com a mesma atividade econômica, o que 

demonstra a intenção de não assumir os compromissos assumidos com 

os credores. Juntou os documentos de fls. 82/83.

 É o necessário à análise e decisão.

Diante de todos os fatos apresentados pela excipiente, quais sejam, o 

cancelamento da empresa excepta junto a JUCEMAT, aliado a informação 

de que um dos sócios constituiu outra empresa com a mesma atividade 

econômica e ainda diante da inexistência de bens, tenho que o presente 

incidente merece ser recebido e processado.

 Ante o exposto, recebo o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica e determino a retificação do polo passivo, para constar os sócios 

Nivaldo Neumann, Ivo Eliseu Hammes e Eloi Sadi Bulow, tendo em vista que 

a empresa Pentagonal Engenharia Construções e Comércio Ltda já integra 

o polo passivo da execução em apenso, o que não justifica a sua 

manutenção no polo passivo do presente incidente.

Ademais, processe-se o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, suspendendo-se o andamento da execução em 

apenso (Cód. 8783), até o seu julgamento.

Por fim, citem-se os exceptos Nivaldo Neumann, Ivo Eliseu Hammes e Eloi 

Sadi Bulow para manifestação e apresentação de provas cabíveis, no 

prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A

 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: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Autos nº: 273541.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a Requerida Tut Transportes LTDA 

foi devidamente citada às fls. 178, tendo apresentado contestação às fls. 

211/223. Contudo, os patronos da Requerida ainda não juntaram 

instrumento procuratório, mesmo após certidão de intimação de fls. 226.

Assim, intime-se novamente a Requerida Tut Transportes LTDA para, no 

prazo de 15 dias, juntar procuração, sob pena de revelia em face desta.

Após, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 

350 e 351 do Código de Processo Civil.

Outrossim, constato que a Requerida Investprev Seguros e Previdência 

S/A foi devidamente citada às fls. 233. Desta forma, certifique-se a Sra. 

Gestora o decurso de prazo descrito na carta de citação de fls. 230.

Por fim, observo que as tentativas de citação da parte Requerida Receptur 

Agências de Viagens de Turismo restaram infrutíferas (fls. 177 e 232).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Requerida Receptur Agências de Viagens de Turismo, razão 

pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, 

advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280842 Nr: 9629-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBPS TELECOM EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MOVEL S/A, 

OI S.A, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, RAFAEL SOARES DOS 

REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 Autos nº: 280842.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a apreciação 

do pedido de tutela de urgência para que a cobrança do serviço 

contratado fosse efetuada com os descontos previstos na cláusula 2.1.2 

do contrato.

 Pois bem.

 Inicialmente, cumpre-me registrar que a tutela de urgência postulada na 

inicial foi parcialmente deferida, tão somente, para determinar que a parte 

requerida restabeleça o fornecimento dos recursos necessários para a 

ativação da conexão à internet na qualidade e velocidade contratada.

 Todavia, a tutela provisória é passível de modificação a qualquer tempo, 

segundo a regra do art. 296 do Código de Processo Civil.

Assim, passo a analisar o pedido de fls. 452/454, consignando desde já 

que não merece acolhimento.

Isso porque, ainda que se considere o impacto econômico sofrido pela 

parte autora em decorrência da interrupção do serviço contratado, fato é 

que a parte autora informou no aditamento à petição inicial de fls. 94/98, 

que recebia de dois clientes mediante contrato verbal, a quantia de R$ 

71.800,00 mensais, enquanto que a mensalidade cobrada pela parte 
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requerida é no valor de R$ 35.470,69.

 Nessa esteira, mesmo que referidos contratos tenham sido rescindidos, 

verifico da inicial que a parte autora contava com 606 clientes naquela 

época, de modo que o indeferimento da tutela não trará nenhum prejuízo 

de grande monta à parte autora, posto que já houve o restabelecimento da 

prestação do serviço pela parte requerida, sendo do meu convencimento 

que é possível a parte autora aguardar o desfecho do processo para ter 

definido o período que o serviço foi interrompido.

Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente o perigo na demora, entendo que deve ser indeferida a tutela 

de urgência pleiteada.

Entendo ainda que não merece acolhimento o pedido de depósito do valor 

correspondente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias, por não se 

fazerem presentes as hipóteses do artigo 335 do Código Civil, que 

autorizam a consignação em pagamento.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada às fls. 452/454, 

ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, verifico que com o aditamento à petição inicial, o valor 

atribuído à causa não corresponde ao benefício econômico pretendido, 

haja vista que deve corresponder ao valor pleiteado a título de danos 

materiais (R$ 65.769,35 + R$ 861.600,00) e danos morais (R$ 50.000,00).

 Assim, com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, 

corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 977.369,35 e determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, complementar o 

recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Por fim, aguarde-se a citação da requerida Brasil Telecom Comunicação 

Multimídia Ltda (fls. 430).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275283 Nr: 5209-69.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275283.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Loteamento Parque Tarumã Ltda.

 Requerido: Luzia de Oliveira Rodrigues.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 22 de março de 2018 por Loteamento Parque 

Tarumã Ltda em face de Luzia de Oliveira Rodrigues, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que inicialmente firmou um contrato de 

compra e venda a prestação de imóvel com pacto adjeto de alienação 

fiduciária com o Sr. Rodrigo dos Santos Leite, em 20 de junho de 2014, 

tendo como objeto um imóvel identificado como Lote 03, da Quadra 14, na 

Avenida Zelino Agostinho Lorenzetti, pelo valor total de R$ 110.778,72, 

com pagamento de R$ 15.000,00 de entrada e o restante divididos em 144 

parcelas mensais de R$ 665,13.

 Relatou que em 22 de outubro de 2014 foi realizado um termo de cessão e 

transferência tendo como cessionária a requerida Luzia de Oliveira 

Rodrigues reajustando os valores e forma de pagamento. Assim, o valor 

passou a ser R$ 93.783,33, com pagamento em 141 parcelas mensais de 

R$ 665,13.

 Seguiu narrando que a parte requerida somente efetuou o pagamento de 

14 parcelas, estando inadimplente a partir da parcela vencida em 

10/12/2015, bem como da obrigação tributária do IPTU e Taxa de 

conservação, que somam R$ 2.520,33.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de fruição e do IPTU e Taxa de conservação 

atrasados.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/117.

 A inicial foi recebida às fls. 118, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 A parte requerida foi citada às fls. 122.

 Às fls. 123/124 a conciliação restou infrutífera, em razão da ausência da 

parte requerida.

 Às fls. 125 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida 

apresentar contestação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada não 

contestou o pedido inicial, com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia da parte requerida e considerando que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia da parte 

requerida, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do Código de 

Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência automática 

dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da existência 

dos fatos alegados e não contestados para que haja a procedência do 

pedido.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com o 

ajuizamento da presente demanda a rescisão do contrato de compra e 

venda a prestação de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, 

tendo como objeto um imóvel identificado como Lote 03, da Quadra 14, na 

Avenida Zelino Agostinho Lorenzetti.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 

cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes, através do termo de cessão e transferência (fls. 87/89) e 

a inadimplência da parte requerida em relação às parcelas mensais por 

meio dos comunicados (fls. 103/112) e das notificações extrajudicial (fls. 

100/101).

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não resta outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato.

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida a parcela 

da entrada no valor de R$ 15.000,00 (entrada paga no primeiro pacto) e 

R$ 11.307,21 (3 parcelas pagas no primeiro pacto e 14 parcelas no termo 

de cessão), que totaliza R$ 26.307,21.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 
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período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da requerida que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Isso porque, não se justifica a condenação da parte requerida à 

indenização por fruição em razão do período em que permaneceu na 

posse do imóvel, uma vez que o objeto do contrato se trata de lote sem 

qualquer benfeitoria. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação 

de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Rescisão do 

compromisso de compra e venda. Determinação para que o autor restitua 

o imóvel, no prazo de quinze dias contado da sentença, sob pena de 

pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,5% ao 

mês, ou fração de mês, do preço ajustado. Determinação de restituição de 

90% das quantias pagas. Inconformismo da ré. VALOR DA CAUSA. Valor 

da causa que deve ser fixado de acordo com o valor total do negócio a 

ser rescindido, além de eventuais indenizações pretendidas, e não 

somente sobre o valor das prestações efetivamente pagas. Precedentes 

desta Câmara neste sentido. Valor a ser devolvido que deverá ser aferido 

em sede de liquidação. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se 

deu por culpa do autor. Condenação da ré à devolução de 90% dos 

valores pagos. Pretensão da ré de retenção de 10% sobre o valor total do 

contrato que é descabida, uma vez que contrária ao art. 51, IV do CDC. 

Precedentes. Retenção de 20% sobre os valores pagos que é suficiente 

para indenizar a vendedora pelo desfazimento do negócio. Precedentes 

desta Câmara RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. Pretensão da ré de recebimento de indenização pela fruição 

do imóvel durante todo o período em que o autor permaneceu na posse do 

bem. Descabida a fixação de taxa de ocupação desde o início da 

ocupação do imóvel, uma vez que o objeto do contrato diz respeito a lote 

sem benfeitorias. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(V.26311).” 

(TJSP; Apelação 1063438-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio 

Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 

17/10/2017) (Original sem grifo)

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

no item “b.5)” da cláusula sétima do contrato de fls. 90/98, verifico que a 

sua incidência resultaria em retenção excessiva, em flagrante violação ao 

art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria ocorrer a 

perda total das parcelas pagas pelo consumidor, sendo certo que a 

relação mantida entre as partes é nitidamente de consumo. Eis o que 

dispõe o citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

entendo que é razoável a retenção pela parte autora do percentual de até 

25% dos valores pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte 

autora. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES 

PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. 

CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige 

que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, 

no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a 

jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo 

pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de 

tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem 

pelo comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 

10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada 

caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento”. (REsp 1224921/PR, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) 

(Original sem grifo).

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que é 

devido pela parte requerida o valor de R$ 2.520,33, representado pelo 

documento de fls. 114. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida devidamente 

atualizados, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento 

dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato, permitindo-se a 

compensação com os valores a serem restituídos pela parte autora.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192566 Nr: 8965-91.2015.811.0055

 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: TCB, JDSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEUCDTETL, G-CVETL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 MT, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249

 Autos nº: 192566.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 178/184. 

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 
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acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271929 Nr: 2632-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394/MS, LUCIANA VERÍSSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A OAB/MT, MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135132, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Autos nº. 271929.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193539 Nr: 9729-77.2015.811.0055

 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: JUNIOR HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB-SP 117.417

 Autos nº: 193539.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 209/213. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Quanto ao petitório de fls. 205, verifico que houve o pagamento de tão 

somente 1/3 da condenação, razão pela qual não prospera o pedido de 

extinção da ação.

Isso porque, tratando-se de condenação solidária, respondem todos os 

devedores pela dívida em sua totalidade.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111149 Nr: 1383-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MARIANO & GUIMARAES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 111149.

Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 119/125 via BACENJUD, defiro o levantamento, 

pela parte Exequente, do valor que já se encontra depositado nesses 

autos, mediante a expedição de competente alvará, a ser depositado na 

conta bancária indicada às fls. 205/vº.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por fim, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo.

 Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória atualizada do débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), 

bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a 

que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227584 Nr: 16330-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONALDO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 227584.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 81.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143953 Nr: 3530-44.2012.811.0055

 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): TATIANE ARAUJO REIS, VALTER CAETANO 

LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Autos nº: 143953.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários.

Executado: Tatiane Araujo Reis e outro.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito dos 

Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários em face de Tatiane 

Araujo Reis e Valter Caetano Locatelli, todos já qualificados.

 Às fls. 127 a Exequente requereu a extinção da execução, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, eis que o débito fora integralmente satisfeito.

É o relatório.

D E C I D O.

Diante da notícia de que a obrigação integralmente satisfeita, entendo que 

o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148801 Nr: 8722-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA TOMASI, Cpf: 01262281164, 

Rg: 185.4812-1, Filiação: Edemar Tomasi e Claudete Balz Dorneles, data de 

nascimento: 12/06/1987, brasileiro(a), natural de Planalto-PR, solteiro(a), 

Telefone (65)3326-5417. 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.

Resumo da Inicial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso Ltda interpôs perante este Juízo 

Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Fabiana Tomais, 

alegando que a exequente tornou-se credora da executada em razão de 

emissão de Cédula de Crédito Bancário n.B10632565-3, no valor de 

R$3.285,72, sendo que o pagamento e daria em 36 parcelas mensais e 

sucessivas, sendo o primeiro pagamento datado para 16/09/2011 e o 

último datado para 16/08/2014, ressaltando que o inadimplento de qualquer 

parcela importaria no vencimento antecipado da cédula. Ocorre que a 

demandada procedera com o pagamento de parte da primeira parcela 

apenas, motivo qual se tornou devedora da quantia de R$5.122,50. Dessa 

forma requer: a) a citação da devedora para em 3 dias, efetuar o 

pagamento da dívida; b) determinar que na data do pagamento seja 

atualizada a dívida com juros, correção monetária e o ressarcimento das 

custas processuais e honorários advocatícios em 20%; c) caso não seja 

efetuado o pagamento, seja procedida de imediato a penhora de bens e 

sua avaliação, lavrando-se o auto respectivo e, na mesma ocasião, 

intimando a executada, ato que poderá ser feito na pessoa de seu 

advogado; d) não sendo encontrada a devedora, seja-lhe arrestados 

bens, tantos quantos bastem para garantirem a execução; e) requer 

autorização para que o Oficial de Justiça cumpra os mandados e 

diligências, com prerrogativa do artigo 172, §2º do CPC. Dá-se à causa o 

valor de R$5.122,50.

 - Custas Processuais: R$ 399,65 - Valor Total: R$ 6.034,40 - Valor 

Atualizado: R$ 5.122,50 - Valor Honorários: R$ 512,25

Despacho/Decisão: Autos nº: 148801.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de citação da parte Executada restaram todas 

infrutíferas (fls. 62, 94, 105 e 137), mesmo após busca de seu endereço 

junto ao sistema BACENJUD e expedição de carta precatória.Desse modo, 

entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da 

Executada, razão pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 

30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador 

especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para 

tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 29 de agosto de 2018.Anderson 

Gomes 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, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 17 de setembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 17317-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVES NEVES, JOSE CORNELIO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 203274.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 134.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 
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que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221875 Nr: 11609-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221875.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 100.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285849 Nr: 13730-03.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SIDROLANDIA-MS, VALDECIR APARECIDO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI PIRES DE LIMA

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

OAB:13147/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285849.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Autos nº: 122471.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 260/261, eis que os cálculos foram elaborados em 

consonância com o acórdão.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 238.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por conseguinte, expeça-se um alvará de levantamento em favor do 

banco Executado, no valor remanescente da penhora realizada.

Para tanto, intime-se o banco Executado para indicar uma conta para 

depositar os valores penhorados nos autos.

Por fim, tendo em vista que a parte Requerente se manteve inerte com 

relação aos cálculos de liquidação de sentença elaborados pelo Banco, 

homologo os cálculos de fls. 241/258.

Assim sendo, 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 CPC.

 Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez por 

cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277515 Nr: 7001-58.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CANTELLI, JDC.GUARAPUAVA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMINHOS DO PARANÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SARKIS MELHEM NETO - 

OAB:36.790/PR, RICARDO MARTINS KAMINSKI - OAB:OAB/PR 41.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VERNALHA 

GUIMARÃES - OAB:20.738/PR, LUIZ FERNANDO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR 22076

 Autos nº: 277515.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 101.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte Requerente para requerer 

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

Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Certificado o decurso de prazo, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 290101 Nr: 17120-78.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VIA FERTIL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI, MIRIANA EMANUELA MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas do distribuidor/contador não oficializado 

no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

ser depositada na conta nº 10.4126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S.A., em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF 238.698.799-04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282292 Nr: 10851-23.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAM BRANDTNER, MARIE DUCH 

BRANDTNER, FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA MARIA 

BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - 

OAB:26.571

 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$ 734,80 (setecentos e trinta e quatro 

reais e oitenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que, analisando o "print" constante na petição de fl. 147, 

verifica-se que a parte exequente está acessando link errado para gerar a 

guia de complementação de diligência, sendo que nas intimações 

anter iores fo i  or ientada a acessar  o  seguin te  l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao. 

Outrossim, verifica-se que na certidão publicada no dia 07/03/2018 consta 

o nome do oficial de justiça que solicitou a complementação, qual seja: 

ARASH KAFFASHI. Desse modo, intimo mais uma vez a parte exequente 

para providenciar o pagamento da complementação de diligência no 

importe de R$ 334,48 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), em nome do oficial de justiça ARASH KAFFASHI, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do TJMT, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281567 Nr: 10278-82.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VARZEA GRANDE-MT 3ª Vª CÍVEL, ESPOLIO DE 

OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279860 Nr: 8896-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA - OAB:23.151-GO, MURILO ROCHA FERREIRA - 

OAB:37436/GO

 Certifico que a a impugnação à contestação e a contestação à 

reconvenção de fls. 145/150 são tempestivas. Desse modo, intimo a parte 

requerida/reconvinte para se manifestar sobre a contestação à 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148801 Nr: 8722-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 153 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico ainda que, conforme determinado na decisão de fl. 151, intimo a 

exequente para retirar uma via do edital de citação expedido, no prazo de 

5 dias, a fim de ser publicado em jornal de ampla circulação, nos termos do 

disposto no parágrado único do art. 257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219708 Nr: 9681-84.2016.811.0055

 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: WESLEY NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

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

OAB:7.659/MT

 Certifico que, haja vista a aceitação do encargo e a indicação de data 

pelo perito em fl. 80, intimo as partes que a perícia será realizada na data 

de 18/10/2018, às 13h, na Av. Tancredo de Almeida Neves, n.º 635-W, 

Centro, devendo o periciando levar todos os exames e quesitos contidos 

nos autos.

Certifico ainda que, intimo o requerido para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo de 

5 dias, conforme já determinado em fl. 57.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276525 Nr: 6125-06.2018.811.0055

 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: MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORJAS TAURUS S.A

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

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 105/13 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227796 Nr: 16542-86.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VALERIO NEVES JUNIOR, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos, DJALMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 227796.

 Natureza: Ação de cobrança.

 Requerente: Delson Valerio Neves Júnior.

 Requeridos: Gilberto dos Santos e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança uizada em 11 de outubro de 2016 por 

Delson Valerio Neves Júnior em face de Gilberto dos Santos e Djalma dos 

Santos, todos qualificados na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou um contrato de locação 

de imóvel pelo prazo de 30 meses com a Sra. Roseli Vieira da Fonseca 

Amorim, com início em 11 de março de 2014, no valor mensal de R$ 

900,00, com reajuste anual pelo IGP-M.

 Seguiu narrando que os requeridos figuram como fiadores no contrato de 

locação, tendo estes expressamente renunciados ao benefício de ordem.

 Aduziu que a Sra. Roseli rescindiu o contrato de locação em 01 de agosto 

de 2016, sendo que quando da entrega das chaves deixou de quitar os 

débitos referentes ao saldo remanescente do aluguel do mês de janeiro de 

2016 e da integralidade do aluguel e consumo de água dos meses de 

junho, julho e agosto de 2016, bem como da fração que lhe correspondia 

no IPTU no ano de 2016.

 Asseverou, ainda, que além dos débitos, a Sra. Roseli não procedeu com 

os reparos no imóvel, conforme cláusula contratual.

 Por conta disso, pugnou pela procedência da ação para que a parte 

requerida seja condenada ao pagamento dos aluguéis e acessórios em 

atraso, bem como dos valores desembolsados com os reparos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/40.

 A inicial foi recebida às fls. 42, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação.

 Os requeridos foram citados às fls. 46 e fls. 49-vº.

 Às fls. 50/51 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 54/69 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a incompetência do juízo, a ilegitimidade passiva, o chamamento 

ao feito e a denunciação à lide.

 No mérito, sustentou que não há saldo remanescente do aluguel de 

janeiro de 2016, uma vez que efetuou o pagamento integral, bem como não 

há que se falar em pagamento do aluguel de agosto de 2016, haja vista 

que houve a entrega do imóvel em 01 de agosto de 2016.

 Sustentou, ainda, houve a cobrança indevida do valor integral do IPTU de 

2014, sendo necessária a compensação do valor de R$ 23,16, bem como 

das benfeitorias no valor de R$ 2.440,60.

 Se insurgiu quanto à cobrança de um jogo de maçaneta e 02 confecções 

de chaves, das faturas de água dos meses de junho, julho e agosto de 

2016, do pedido de religação de água, do desentupimento e dos 

honorários advocatícios.

 Aduziu que a inexistência de responsabilidade do fiador após a entrega 

das chaves, bem como a ineficácia da garantia, uma vez que não consta a 

assinatura dos cônjuges dos requeridos.

 A contestação foi impugnada às fls. 72/88.

 Às fls. 97/99 foram indeferidos os pedidos de chamamento da locatária 

ao processo e de denunciação à lide, sendo oportunizada a especificação 

das provas pelas partes.

 Às fls. 100/107 a parte requerida pugnou pela produção de prova 

documental, pericial e oral, enquanto que às fls. 108 a parte autora 

informou que não há outras provas a produzir.

 Às fls. 109/114 a parte requerida interpôs embargos de declaração 

alegando que houve omissão na decisão de fls. 97/99.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, cumpre-me analisar os embargos de declaração interpostos 

pela parte requerida às fls. 109/114.

 Pois bem. Embora tenha sido certificado às fls. 115 a intempestividade 

dos embargos, verifico que estes são tempestivos, haja vista que a 

decisão de fls. 97/98 foi publicada no dia 23/05/2018, iniciando o prazo de 

5 dias dos embargos somente no dia 04/06/2018, em razão da suspensão 

dos prazos nos dias 24/05, 25/05 (Portaria 724/2018-DGTJ/PRES), 28/05 

(Portaria 725/2018-DGTJ/PRES), 29/05 e 30/05 (Portaria 035/2018/DF) 

devido à greve dos caminhoneiros e nos dias 31/05 e 01/06 (Portaria 

678/2017-PRES) em razão do feriado nacional de Corpus Christi.

 Assim, revogo a certidão de fls. 115 e conheço dos embargos, eis que 

foram apresentados tempestivamente em 08/06/2018.

No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista que não houve omissão na decisão de fls. 97/98, pois 

a matéria preliminar é analisada no momento processual oportuno, qual 

seja, na decisão saneadora ou em sentença.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 109/112, por 

inexistir o vício apontado.

Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser 

julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Isso porque, não há razão para se instaurar a fase probatória para 

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e 

na oitiva de testemunhas com o fim de comprovar a responsabilidade dos 

fiadores, uma vez que a análise desta questão depende apenas da 

correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes.

 Por outro lado, não há que se falar em dilação probatória para produção 

de prova documental, tendo em vista que além da parte requerida não 

especificar o documento que pretende apresentar, não houve qualquer 

justificativa acerca da impossibilidade de produzi-lo com a contestação. 

Como sabido, apenas os novos documentos poderiam ser produzidos 

nesta fase.

 Por fim, também não há que se falar em produção de prova pericial, uma 

vez que a apuração da responsabilidade da parte requerida em relação ao 

contrato de aluguel não depende de conhecimento especial técnico.

 Justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo, antes 

de enfrentar o mérito cumpre-me decidir a preliminar arguida pela parte 

requerida na contestação.

 Analisando os autos, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva se 

confunde com o mérito, eis que fundada na responsabilidade dos fiadores 

em relação ao contrato de locação.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas, 

passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 Trata-se de ação de cobrança referente ao saldo remanescente do 

aluguel do mês de janeiro de 2016 e da integralidade do aluguel e consumo 

de água dos meses de junho, julho e agosto de 2016, bem como de parte 

do IPTU do ano de 2016 e valores desembolsados com reparos, oriundos 

da relação locatícia representada pelo contrato de fls. 21/27.

 No caso dos autos, verifico que restou incontroversa a contratação entre 

as partes e que o imóvel foi desocupado em 01 de agosto de 2016, ou 

seja, um mês e nove dias antes do prazo estipulado no contrato.

 Acerca da fiança, o art. 818 do Código Civil dispõe que:

“Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao 
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credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”

 No caso dos autos, verifico que foi previamente pactuado que os 

requeridos, na qualidade de fiadores, teriam responsabilidade pelo 

pagamento dos valores relativos ao contrato de locação celebrado entre o 

autor e a Sra. Roseli Vieira da Fonseca Amorim até a aceitação das 

chaves (fls. 21):

“A FIANÇA

 Os FIADORES se responsabilizam, solidariamente, com o locatário pelo fiel 

cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente contrato, 

inclusive, no caso de qualquer majoração do aluguel, por força da lei ou 

permitida pelo poder público e/ou acordo. Além do aluguel a 

responsabilidade do(s) fiador(es) se estende aos impostos, taxas, 

seguros, bem como os encargos permitidos pelo Poder Público, mesmo 

depois de findo o prazo estipulado no contrato, continuando a fiança em 

vigor até que se proceda a vistoria no imóvel pelo locador e se verifique 

estar o mesmo em perfeito estado, como estipulado no contrato e Termo 

de Vistoria, para aceitação das chaves. Declaram ainda o(s) fiador(es), 

que nada os impede de assinar a presente fiança, ficando obrigados a 

cumprirem a abrangência da Lei nº 8.245/91 (Lei do inquilinato) no que 

couber e as demais no Código Civil, e que renunciam expressamente aos 

favores que lhe são facultados, artigos nº 827, bem como o 835 e 839, 

todos do Código Civil Brasileiro.”

 Nessa esteira, é possível verificar que a aceitação das chaves é o marco 

para cessação da obrigação dos requeridos quanto ao pagamento das 

prestações locatícias, ou seja, os fiadores não são responsáveis pelos 

alugueis e encargos posteriores à aceitação das chaves.

 No caso dos autos, verifico que a cobrança se restringe a débitos 

decorrentes de previsão contratual, bem como parcelas e encargos 

anteriores à desocupação do imóvel em 01 de agosto de 2016, de modo 

que razão não assiste aos requeridos quanto à alegação de ausência de 

responsabilidade em relação aos débitos em questão.

 Por outro lado, entendo que razão também não assiste aos requeridos no 

que tange à alegação de ineficácia da garantia prestada ante a ausência 

de outorga uxória, tendo em vista que esta não pode ser suscitada pelo 

próprio fiador, consoante dispõe o art. 1.650 do Código Civil, in verbis:

 “Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, 

sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada 

pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL - CONTRATOS 

ESCRITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - 

RESPONSABILIDADE DO FIADOR - FIANÇA - AUSÊNCIA DE OUTORGA 

UXÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POR QUEM DEU CAUSA - 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - PROVA DOCUMENTAL NÃO IMPUGNADA - 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas documentalmente a locação e a 

fiança, e não demonstrada o alegado pagamento dos alugueres, 

respondem pelos encargos o locatário e o fiador. “2. Nos contratos de 

fiança, o cônjuge que deu causa à nulidade não possui legitimidade para 

pleitear o reconhecimento do vício do instrumento de garantia que prestou. 

(...).” (AgRg no REsp 749.999/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA 

TURMA, julgado em 25-6-2009, DJe 03-8-2009).” (TJ-MT, Ap 11112/2010, 

DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/09/2010, Publicado no DJE 05/10/2010) (Original sem grifo)

 Portanto, os requeridos, por figurar como fiadores, são responsáveis por 

todas as obrigações, eventualmente, não cumpridas pelo locatário, de 

modo que passo a analisar um a um dos débitos cobrados pela parte 

autora (fls. 38).

 Aliás, apenas para já eventualmente se evitar nossas discussões, devo 

anotar que os requeridos são pessoas conhecidas na Comarca, 

proprietários da maior rede de supermercados da região, de modo que 

certamente a meação deles é mais do que suficiente para adimplir a 

obrigação assumida no contrato de locação, não havendo nenhum 

prejuízo para suas esposas.

 Em relação ao saldo remanescente do aluguel com vencimento no mês de 

janeiro de 2016 no valor de R$ 50,61, verifico que a parte requerida 

sustentou que houve pagamento integral da parcela, tendo apresentado o 

recibo de fls. 65.

 Todavia, verifico que referida quantia é devida, tendo em vista que é 

possível verificar do recibo de fls. 65, que a locatária efetuou o pagamento 

parcial da parcela do mês de janeiro de 2016, uma vez que o valor devido 

com os acréscimos decorrentes do atraso no pagamento era de R$ 

1.042,61, enquanto que foi efetuado o pagamento somente de R$ 992,00, 

restando um remanescente de R$ 50,61.

 Quanto ao aluguel com vencimento nos meses de junho e julho de 2016 

no valor de R$ 2.000,00, verifico que a parte requerida não trouxe aos 

autos qualquer prova apta a comprovar o respectivo pagamento, de modo 

que estes são devidos.

 No que tange ao aluguel com vencimento no mês de agosto de 2016, 

verifico que razão assiste em parte os requeridos, tendo em vista que 

restou pactuado que o pagamento do aluguel seria efetuado referente ao 

mês vencido.

 Nessa esteira, considerando que não houve comprovação pela parte 

autora de que a locatária foi notificada para acompanhar a vistoria final, 

bem como que esta foi realizada com a discriminação pormenorizada da 

condição do imóvel ao término da locação e por consequência a aceitação 

das chaves, entendo que deve ser considerado como marco temporal que 

delimita a cobrança de encargos locatícios o dia 01 de agosto de 2016 (fls. 

28).

 Diante disso, entendo que é devido o valor correspondente ao período de 

11/07/2016 a 01/08/2016 do aluguel com vencimento no mês de agosto de 

2016, tendo em vista que este corresponde ao período de 11/07/2016 a 

10/08/2016.

 Ademais, registro que não houve impugnação quanto à incidência da 

multa de 20%, prevista no contrato de locação, sobre os aluguéis 

vencidos nos meses de junho, julho e agosto de 2016 (fls. 38).

 Quanto às faturas de consumo de água com vencimento nos meses de 

junho e julho de 2016 (fls. 29/30), verifico que a parte requerida não 

trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar o respectivo 

pagamento, de modo que estes são devidos.

 No que tange à fatura de consumo de água com vencimento no mês de 

agosto de 2016 (fls. 31), levando em consideração o mesmo raciocínio 

quanto ao marco temporal que delimita a cobrança de encargos locatícios, 

em razão da ausência de vistoria final e aceitação das chaves, entendo 

que é devido o valor correspondente ao período de 08/07/2016 a 

01/08/2016, uma vez que a leitura no mês de julho ocorreu em 07/07/2016 

(fls. 30).

 No tocante à taxa de religação (fls. 32), embora tenha sido demonstrada a 

inadimplência da locatária quanto às faturas de consumo de água com 

vencimento nos meses de junho, julho e agosto de 2016, verifico que o 

documento de fls. 32, por si só, não comprova que houve o pagamento da 

referida taxa, bem como a interrupção do serviço, de modo que é indevido 

o valor de R$ 21,29.

 Quanto à fração correspondente ao IPTU do ano de 2016, em análise ao 

contrato de locação firmado entre as partes, constato que na cláusula 

terceira restou convencionado a obrigação do locatário pagar os tributos 

incidentes sobre o imóvel, vejamos:

“CLÁUSULA TERCEIRA – São encargos do(a) locatário(a): Taxa de 

Energia Elétrica, Taxa de Lixo e IPTU. Devendo o(a) locatário(a) apresentar 

ao(à) locador(a) os respectivos comprovantes ao final da locação. Sendo 

que o IPTU será pago antecipado juntamente com o primeiro aluguel, com 

desconto à vista ou em parcelas conforme determinado pela Prefeitura 

Municipal.”

 Assim, existindo previsão expressa no contrato de locação de que o 

locatário é obrigado a pagar os tributos, o que se inclui o IPTU, é devido o 

valor cobrado pela parte autora, uma vez que se trata do valor 

proporcional ao período que a locatária permaneceu no imóvel no ano de 

2016.

 Quanto aos valores cobrados pelo serviço de desentupimento e pelo jogo 

de maçanetas e duas chaves, mais uma vez levando em consideração 

que não houve comprovação pela parte autora de que a locatária foi 

notificada para acompanhar a vistoria final, bem como que esta foi 

realizada com a discriminação pormenorizada da condição do imóvel ao 

término da locação, entendo que não há elementos a evidenciar que no 

momento da entrega das chaves havia vícios atribuíveis à locatária, de 

modo que estes valores são indevidos.

 No que tange à cobrança de honorários decorrentes de cobrança judicial 

no percentual de 20%, entendo que esta é indevida, tendo em vista que, 

no caso de cobrança judicial, a estipulação do ônus da sucumbência é 

definida pelo julgador.

 Por fim, não há que se falar em compensação dos valores 

desembolsados pela parte requerida com o pagamento integral do IPTU do 

ano de 2014, bem como com a pintura completa do imóvel, troca de 

armário no banheiro e conserto de porta.

 Isso porque, o documento juntado pela parte requerida às fls. 64/64-vº 
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corresponde ao IPTU do ano de 2015, sendo que naquele ano a locatária 

permaneceu no imóvel durante todo o período.

 Quanto ao valor desembolsado com a pintura completa do imóvel, é 

possível verificar que a parte requerida pleiteia a compensação do valor 

descrito no documento de fls. 68, sendo certo que este representa os 

valores gastos pela locatária com a pintura do imóvel para devolvê-lo nas 

mesmas condições em que recebeu, tendo em vista que a compra dos 

produtos foi realizada no dia 27/07/2016, ou seja, 05 dias antes da entrega 

das chaves.

 No que tange aos valores do conserto da porta e armário de banheiro, 

representados pelos documentos de fls. 66-vº/67-vº, não houve 

comprovação pela parte requerida de que eram urgentes e que houve 

autorização do locador.

 Ademais, a cláusula décima sétima do contrato de locação evidencia que 

houve expressa renúncia ao direito de indenização por benfeitorias, ainda 

que necessárias, disposição esta que não se opõe aos objetivos da lei do 

inquilinato, ante o princípio da liberdade contratual que regula a relação 

locatícia.

 “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As obras que importarem na segurança 

estrutural do imóvel como: construção, consertos nos telhados, calhas, 

rachaduras nas paredes e piso, desmoronamento de fossa, etc., serão 

executadas pelo(a) locador(a). Todas as demais, serão executadas pelo 

locatário, bem como as referentes à limpeza, manutenção e conservação 

do imóvel e de todas as instalações hidráulicas, elétricas, esgoto e 

sanitárias como: vaso sanitário com tampa, pia e descarga, acessórios do 

banheiro; armário banheiro, pia de cozinha com torneira, encanamentos da 

cozinha e do banheiro sem vazamentos e sem entupimentos; portas; 

janelas; vidros; trincos; fechaduras; chaves, lâmpadas, A casa esta com 

pintura nova, que deverá ser entregue nas mesma condições, com mão de 

obra profissional, sem manchar piso, rodapés, forro, portais, portas e 

janelas, tudo serão feitas pelo(a) locatário(a), que fica obrigado a restituir 

tudo em perfeito estado, sem danos ou falta, sem direito de retenção, a 

indenização ou compensação alguma ao desocupar o imóvel. Todos os 

estragos a que der causa deverão ser reparados pelo(a) locatário(a), 

ficando este responsável pelo pagamento dos aluguéis e realizada a 

pintura nova, deixando o imóvel como do momento da locação, tudo 

conforme consta no Termo de Vistoria.” (g.n.)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e 

faturas de consumo de água vencidas e proporcionais até a data da 

desocupação do imóvel (01/08/2016), sendo que os aluguéis vencidos em 

junho, julho e agosto de 2016 com acréscimo de multa de 20%, bem como 

do valor proporcional do IPTU do ano de 2016, devendo todos os valores 

ser atualizados a partir dos respectivos vencimentos/desembolsos.

 A título de sucumbência, considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima dos pedidos, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas processuais e ainda honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 

do Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 1298/1303 da parte autora, intimo 

o requerido para apresentar os documentos faltantes, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241197 Nr: 9252-83.2017.811.0055

 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: JULIANO MARCOS KLUSKOVISK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que as contrarrazões de fls. 127/131 são tempestivas.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 287548 Nr: 15250-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASON ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15250-95.2018.811.0055 (Cód. 287548)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Tribunal Regional Federal 1ª Região, 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, 06 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192201 Nr: 8651-48.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAL INFO OFFICE LTDA

 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 8651-48.2015.811.0055 cód. 192201

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EDIAL INFO OFFICE LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edial Info Office Ltda, CNPJ: 

04860657000180, brasileiro(a), Endereço: Rua: Antonio Hortolani, N° 22 W, 

Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não incerto

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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 
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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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues – 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240822 Nr: 8837-03.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO QUINTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 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 8837-03.2017.811.0055 cód. 240822

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RONALDO QUINTÃO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ronaldo Quintão, Cpf: 77390911115 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), vereador - advogado, Endereço: Av. 

Tancredo Neves Nr 382-S Ou Camara Municipal, 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231811 Nr: 20657-53.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES CAPUCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 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 20657-53.2016.811.0055 cód. 231811

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES CAPUCHO

INTIMANDO(A, S): JOSÉ GONÇALVES CAPUCHO, 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135963 Nr: 6184-38.2011.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 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 6184-38.2011.811.0055 cód. 135963

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Queiroz Center Motos Ltda, CNPJ: 

03160833000108Inscrição Estadual: 131875230, brasileiro(a), Endereço: 

Avenida Tancredo de Almeida Neves Nº 246-S, 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$ 5.508,09 (cinco mil, quinhentos e oito reais e nove centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.703,82 (dois mil, 

setecentos e três reais e oitenta e dois centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 2.804,27 (dois mil, oitocentos e quatro reais e vinte e 

sete 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, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58653 Nr: 317-06.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 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 317-06.2007.811.0055 cód. 58653

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WILSON JOSÉ DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Wilson José da Silva, 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166203 Nr: 5457-74.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RULLYAN PETERSON SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 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 5457-74.2014.811.0055 cód. 166203

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rullyan Peterson Sampaio, Cpf: 

87207028172, Rg: 166034-8 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, 

advogado, Endereço: Rua Antônio José da Silva, Nº 585W, 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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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, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239234 Nr: 6763-73.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL FREITAS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 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 6763-73.2017.811.0055 cód. 239234

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELIEL FREITAS DE FARIAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliel Freitas de Farias, Cpf: 

68223048949, Rg: 45451589-0 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Antonio J. da Silva 472-W, 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito 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$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282341 Nr: 10899-79.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização 

da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de 

cópia desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes , assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos.Em caso de aceite da designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), o que se encontra em 

consonância com o artigo 28 da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e de sua Tabela IV, facultando o expert justificar as 

razões pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, 

o que será oportunamente analisado.Esclareça-se, ainda, que nos termos 

da Resolução mencionada, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este Juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo perito 

(ex vi artigo 29).Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo 

pericial exames complementares, determino que o perito nomeado 

encaminhe a parte autora para a realização dos exames pelo Sistema 

Único de Saúde-SUS.As partes deverão indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.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 

(trinta) dias para a apresentação do laudo respectivo, a contar da 

intimação.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos e se manifestarem acerca da necessidade de outras 

provas.Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176389 Nr: 18469-58.2014.811.0055

 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: LUCIENE SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

requerente.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178610 Nr: 20735-18.2014.811.0055

 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: DEJANIRA ALVES DE MELO

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (21/07/2014 – fl. 43), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (11/02/2015 – Data em que os autos foram enviados com vista 

para a Autarquia), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Nessa toada, deve 

persistir o pagamento do auxílio-doença até a implantação da 

aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in 

albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115332 Nr: 5455-80.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 1 – quanto à eventual sucessão processual: Consigno que, caso 

ocorrido o falecimento do titular do direito previdenciário antes da 

satisfação, fica desde já determinado o seguinte de acordo com o art. 112 

da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes habilitados na pensão por 

morte, pague-se a estes;b)não existindo dependentes mas havendo 

herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125512 Nr: 4514-96.2010.811.0055

 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: FGADM, LINDAUVA ALVES JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado à fl. 211.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180653 Nr: 22595-54.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMELIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (21/07/2014 – fl. 43), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (14/01/2015 – fl. 28-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Nessa toada, deve 

persistir o pagamento do auxílio-doença até a implantação da 

aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in 

albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205303 Nr: 18938-70.2015.811.0055

 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: CLODOALDO FERNANDES BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando equívoco na intimação de fl. 166, 

uma vez que não fora observado o substabelecimento sem reserva de fl. 

55, procedi as retificações e anotações necessárias no Sistema Apolo e, 

renovo o ato de intimação da parte autora dos termos da certidão a seguir: 

"Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte 

requerida é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, 

bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135415 Nr: 5605-90.2011.811.0055

 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): SANDRA APARECIDA NOGUEIRA

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

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360, 

THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 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$171,67, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 288606 Nr: 15996-60.2018.811.0055

 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: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademias, o pedido de reconsideração é figura que não integra o direito 

processual pátrio, devendo o executado intentar o recurso cabível, se for 

o caso.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Tangará da Serra - MT, 18 de setembro de 2018. 

FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131379 Nr: 1101-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2623 Nr: 282-61.1998.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, LUIZ MARIANO BRIDI, MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 

32.161, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20.647-MT, DANIEL 

ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, MANOELA LEANDRO C. DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AO TEOR DO OFICIO ORIUNDO DA PRIMEIRA VARA CIVEL 
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DESTA COMARCA ACOSTADO AS FLS. 927/929, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158191 Nr: 6791-80.2013.811.0055

 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: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES, ESPÓLIO 

DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR 

GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cod. 158191

Vistos em correição,

Inicialmente, renovem-se as intimações da União e do Estado, na forma em 

que solicitada às fls. 51 e 67, atentando-se para a necessidade de 

instrução das intimações com cópia dos documentos necessários 

incluindo das manifestações de fls. 51, 67, os documentos solicitados em 

tais manifestações e da presente decisão para as respectivas pessoas 

jurídicas.

Outrossim, considerando-se que a parte requerida foi devidamente citada 

e deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta conforme 

certidão de fls. 255, DECRETO a revelia dos demandados, na forma do art. 

344 do CPC e passo ao saneamento do feito.

Primeiramente, cumpre consignar que inviável o acolhimento da preliminar 

atinente a ilegitimidade passiva da herdeira visto que o inventário indicado 

pela mesma foi de fato extinto sem julgamento do mérito ante sua própria 

desídia, tendo inclusive o inventariante sido destituído antes da extinção 

do feito.

No mérito, a despeito do reconhecimento do pedido inviável o julgamento 

no estado em que se encontra o feito, ante a pluralidade de requeridos. 

Sendo certo ainda que a despeito da revelia dos demais réus é certo que 

a presunção gerada não se mostra absoluta, mormente quando 

observamos a natureza da ação.

Outrossim, ainda que penda o feito da regularização das manifestações 

da União e Estado, considerando-se que as mesmas já foram cientificadas 

da existência da ação reputo que o feito se encontra em condições de ser 

instruído, mormente considerando-se que se trata de feito prioritário (Meta 

2).

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e jurídicas: 1-) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse “ad usucapionem” e 3) 

o decurso de tempo.

Assim, determino a produção de prova oral e o depoimento pessoal das 

partes, reputando ser temerário o julgamento do feito de forma antecipada, 

ante a natureza fática e consequências jurídicas inerentes ao presente 

feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 14h00min, sendo que as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como providenciar a sua respectiva 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.

Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de 

constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, 

em contato com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte 

autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse).INTIMEM-SE. 

Ciência ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 intimação do Dr. Wilker Christi Correa o qual figura como Administrador 

judicial da empresa RSP Agropecuaria LTDA, para manifestar nos termos 

do § único do artigo 76 da Lei 11101/05 para representar os interesses da 

massa falida nestes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 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): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6.800 OSAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos , tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se o acolhimento do Agravo de Instrumento n.º 

1009689-44.2018.811.000, o qual atribuiu efeito suspensivo a decisão de 

fls. 412, suspenda-se os autos em relação ao imóvel rural até ulterior 

decisão.

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 187-36.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF, 

MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF, CARLOS LEITE ARAGONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Porto 
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Alegre-RS, acostado as fls. 330/338 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162051 Nr: 13116-71.2013.811.0055

 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: DANIEL FARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 

WELINTON DUARTE, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, 

WILSON FERREIRA SANTIAGO, NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor da parte autora, a aquisição por usucapião do imóvel 

localizado no Loteamento Vila Esmeralda, Rua11, Quadra 21, lote 9 n. 2162 

W, em Tangará da Serra/MT, objeto da Matrícula n. 5.647 do CRI de 

Tangará da Serra/MT (fls. 57/78), com 450 m². Essa sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no cartório de registro de imóveis 

dessa Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por fim, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo 

os presentes intimados. Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado para a transcrição. Após, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Intimem-se. Cumpra-se. 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

DireitoRepresentante do Ministério PublicoRepresentante da Defensoria 

PublicaAdvogada do autor:Autor:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7377-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, SILVANA MARIA 

VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, ESPOLIO DE ARACI 

FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM 

FEIJÓ, AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ 

SCHELLER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, NOÉ APARECIDO DA COSTA - OAB:11.666-SSP/PR

 intimação do advogado da parte autora e das partes requeridas para 

apresentarem contrarazoes ao recurso de apelação interposto pela pate 

requerida Espolio de Sergio Evaristo Varnier acostado as fls. 670-685, no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 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: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA E DA PARTE 

REQUERIDA MARLON FANTINEL, para manifestar acerca dos embargos 

de declaração apresentados pela parte requerida Rapahel Fantinel 

acostado as fls. 218-224, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250272 Nr: 16822-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICKSON DIEGO 

CAMPOS DEBESA, para devolução dos autos nº 16822-23.2017.811.0055, 

Protocolo 250272, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 212746 Nr: 4287-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Designo audiência de justificação para a data de 24 de setembro de 2018, 

às 14h 15min, quando será analisado o pedido ministerial.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 178650 Nr: 20782-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Diante do exposto, declaro remidos 51 (cinquenta e um) dias, num total de 

153 dias trabalhados, descontados da pena de reclusão a que foi 

condenado, para os efeitos legais, na forma do parágrafo 8° do artigo 126 

da LEP, ressalto ainda que restam 2 dias a serem remidos 

oportunamente.OBSERVE a Secretaria de Vara que, pena remida é pena 

cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da 

remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). 

Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, o tempo de pena remido 

deve ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo 

condenado e não simplesmente abatido do total da sanção 

aplicada.Atualize-se o cálculo e cumpram-se as disposições da ordem de 

serviço 001/2018.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287045 Nr: 14808-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0
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 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifique-se o 

denunciado para oferecer 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 pretende 

produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

 Caso o processado não tenha como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 177737 Nr: 19814-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT

 Vistos,Trata-se de processo executivo em que Danilo Alves de Oliveira 

cumpria pena em regime semiaberto até a notícia de que o mesmo 

descumpriu as condições a ele impostas, sendo processado por outro 

crime, motivo pelo qual houve regressão cautelar e determinação da 

expedição de mandado de prisão (fls. 148/149). Realizada audiência de 

justificação, o recuperando apresentou suas justificativas (mídia de fl. 

154). Na sequência, a Defesa postulou pelo acolhimento da justificativa e 

manutenção do regime semiaberto (fls. 157/161) e o Ministério Público 

requereu a regressão definitiva com a perda de 1/3 dos dias remidos (fl. 

169). É o breve relato. Fundamento e decido.Oportuno assinalar que já 

houve regressão cautelar determinada em razão da prática de um fato 

ilícito e que durante a solenidade de justificação, o reeducando admitiu a 

prática de outro delito. Pois bem, importante consignar que o art. 118 da 

LEP, dispõe: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 

forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o . De outra parte, entendimento em sentido contrário, 

sem sombra de dúvida, ensejaria a impunidade dos infratores. Isso porque 

os apenados poderiam cometer delitos durante o cumprimento da pena 

sem nada a temer, pois as sanções decorrentes de seus atos ilícitos 

restariam estagnadas, tornando a punição inócua. Pois bem, a partir da 

conclusão da existência de falta grave, imperioso registrar que as 

consequências serão a alteração da data-base para progressão e a 

perda de dias remidos. Com tais considerações, respeitando posições 

jurídicas diversas, determino a REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO, 

com alteração da data-base para nova progressão para o dia de sua 

prisão em flagrante e a perda de 1/3 dos dias remidos. SERVE A DECISÃO 

EM TELA COMO MANDADO DE PRISÃO, DEVENDO A SECRETARIA 

PROVIDENCIAR AS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONSTAR NO 

APOLO QUE O REEDUCANDO CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. 

Atualize-se o cálculo e após, vista as partes, nos termos da ordem de 

serviço. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283901 Nr: 12198-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos,

 Concedo o lapso temporal sucessivo de três dias para as derradeiras 

argumentações, iniciando o do MPE na segunda-feira e terminando na 

quarta-feira; iniciando o prazo da defesa na quinta-feira, terminando na 

segunda-feira, dia 24/09/2018.

Com as alegações finais, conclusos para sentença, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 178650 Nr: 20782-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Execução Número: 20782-89.2014.811.0055

Nome Reeducando: Luiz Silva Feitosa

Condenações:

Pena: 9a 5m 5d

Data Condenação: 03/04/2014

Data do Fato: 03/04/2014

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Pena: 2a 8m 0d

Data Condenação: 05/10/2017

Data do Fato: 15/06/2010

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Remições:

 Quantidade de Dias: 16

Quantidade de Dias: 9

Quantidade de Dias: 78

Quantidade de Dias: 51

Data de Prisão Definitiva: 03/04/2014

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 03/04/2014

Data para progressão de regime: 03/09/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 03/04/2014

Data Livramento Condicional: 22/11/2021

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 7a 2m 29d

Pena Cumprida até data Atual: 4a 5m 1d

Data do Término da Pena: 04/12/2025

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 206194 Nr: 19839-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Certifico a defesa para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias a 

respeito do cálculo de pena Execução Número: 19839-38.2015.811.0055

Nome Reeducando: Richard Luiz Adriano da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 4m 0d 30/08/2015 01/09/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 5a 0m 0d 03/08/2017 03/08/2017 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 500

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/09/2016 30/09/2016 29 dias Não comparecimento em Juizo

Total de dias interrompidos: 29

Data de Prisão Definitiva: 01/09/2015

Total da Pena: 10a 4m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 03/08/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 03/03/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

03/08/2017 + 3a 6m 29d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração
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(03/08/2017 - 01/09/2015) -0a 0m 29d+0a 0m 0d

(1a 11m 2d) - 0a 0m 29d+0a 0m 0d= 1a 10m 3d

Data base para Livramento Condicional 01/09/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 09/07/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

01/09/2015 + 6a 9m 10d + 0a 0m 29d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 7a 4m 10d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

01/09/2015 + 10a 4m 0d + 0a 0m 29d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 11m 18d

Data do Término da Pena: 29/01/2026

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 177737 Nr: 19814-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT

 Execução Número: 19814-59.2014.811.0055

Nome Reeducando: Danilo Alves de Oliveira

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 0m 10d 03/08/2013 22/10/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 0m 0d 03/08/2013 22/10/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

03/08/2013 21/10/2016 Fls. 12 e 106

Dias Remidos

Remições

Observações

44 Conforme decisões de fls 60, 83 e 93 a quantidade de dias remidos 

contabilizavam 66 dias, no entanto, após decisão de fls. 170-

171, a qual determina perda de 1/3 dos dias remidos, a nova remição ficou 

em 44 dias.

Data de Prisão Definitiva: 22/10/2016

Total da Pena: 9a 0m 10d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 28/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 14/07/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

28/01/2018 + 1a 7m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 44 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(28/01/2018 - 22/10/2016) -0a 0m 0d+3a 2m 19d

(1a 3m 6d) - 0a 0m 0d+3a 2m 19d= 4a 5m 25d

Data base para Livramento Condicional 22/10/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 23/02/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

22/10/2016 + 5a 8m 6d + 0a 0m 0d - 3a 2m 19d - 44- 1

Pena Restante a partir da data Atual 3a 9m 9d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

22/10/2016 + 9a 0m 10d + 0a 0m 0d - 3a 2m 19d - 44- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 1m 16d

Data do Término da Pena: 28/06/2022

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137946 Nr: 8328-82.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JUNIOR PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 02 (dois) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 

dias-multa por Elton Junior Pereira de Jesus.

O reeducando postulou pela extinção da punibilidade em razão do integral 

cumprimento da reprimenda (fls. 186/187).

 Com vista dos autos, o MPE manifestou pelo deferimento do pleito (fl. 

193).

 É o relato. Fundamento. Decido.

 Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu integralmente a 

pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual, nos termos do art. 

66, II da Lei de Execuções Penais, em consonânca com o MPE, EXTINGO A 

PUNIBILIDADE do recuperando Elton Junior Pereira de Jesus.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 169775 Nr: 10856-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DOS SANTOS, CELIA CORINA 

GALEANO ESQUIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Intimação do patrono dos réus acerca da expedição de cartas precatórias 

para as oitivas das testemunhas Victor Hugo Fernandes do Nascimento, 

em Várzea Grande/MT e Guilherme Henrique Gama de Souza, em 

Cuiabá-MT.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288127 Nr: 15638-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674, 

JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (inquirição da testemunha 

Romulo Amarambi de Oliveira), designo o dia 22.11.2018, às 13h 40mim.

 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287627 Nr: 15295-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:OAB/MT 21.918-O

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (inquirição da testemunha 

Roberto Carlos de Souza Cruz), designo o dia 22.11.2018, às 14h 10mim.
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 Oficie-se o juízo deprecante, com as informações necessárias.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002110-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 05/12/2018, às 13h30min, 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: 8011550-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que compareça à Secretaria do 

Juizado Especial, a fim de retirar a Certidão de Existência de Dívida, dentro 

do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE JESUS GOMES (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001406-61.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Silvana de Jesus Gomes 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 ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 10 de julho de 2018, às 15h00m (cf. ID n. 

14087344), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 13860930). 

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 do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 1.984,33 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três 

centavos), decorrentes da venda de produtos, comprova tais fatos 

juntando cópia dos extratos de vendas parcialmente quitados (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 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. Consigna-se que, 

de acordo com os documentos juntados pela parte autora, há menção de 

pagamento parcial pela ré, razão pela qual este montante deve ser abatido 

do valor cobrado. Neste contexto, tem-se que o débito da ré perfaz a 

monta de R$ 1.033,50 (mil e trinta e três reais e cinquenta centavos)[1]. 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$ 

1.033,50 (mil e trinta e três reais e cinquenta 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 inadimplemento de cada 

parcela. 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] Valores não atualizados.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIO MARTINS (REQUERENTE)

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, conforme o documento juntado no Id 15420951, o alvará já 

foi pago. Intimo a parte Requerente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001267-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MESSIAS NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de tutela de urgência para que seja 

procedida a baixa do registro do veículo descrito na inicial. Aduz que foi 

proprietário do referido veículo e que após um acidente o veículo ficou 

inutilizável e que, então, efetuou sua alienação para um proprietário de 

ferro velho como sucata. Alega não tinha conhecimento que deveria ter 

adotados as providências necessárias para baixa do registro no DETRAN 

e que depois que tomou conhecimento não efetuou requerimento 

administrativo, uma vez que não possui parte do chassi. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não visualizo os 

requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. E os 

próprios argumentos do reclamante reforçam essa conclusão. O 

reclamante informa que efetuou a venda do veículo descrito na inicial 

como sucata e que apenas posteriormente tomou conhecimento que para 

que fosse baixado o registro deveria ter comunicado o órgão competente 

– DETRAN. O utilização do procedimento previsto em lei (Resolução nº 

11/1998-CONTRAN) para a pretendida baixa era essencial, tendo em vista 

que seria a melhor forma de demonstrar que efetivamente se trata de 

veículo classificado como sucata. Valendo-se do procedimento adequado, 

que prevê a realização de vistoria e outros procedimentos, seria bastante 

fácil demonstrar a inutilidade do bem e, consequentemente, a baixa do 

registro, fazendo cessar a cobrança de taxas e impostos anuais que 

sobre ele recaem. Evidente que a não utilização do procedimento 

administrativo não impede que o reclamante se valha do Poder Judiciário 

para a satisfação de sua pretensão. No entanto, o acolhimento do pedido 

não prescinde de demonstração satisfatória de que o veículo está 

realmente sucateado. Assim, compete ao reclamante a demonstração 

dessa condição, o que não se verifica nesta sede, em juízo de cognição 

sumária. O reclamante não anexou à inicial nenhum documento que 

comprove que o veículo foi sucateado. Por outro lado, embora afirme que 

alienou o veículo, também não há qualquer prova nos autos quanto à 

alardeada alienação. De igual forma, não merece acolhimento a tese de 

desconhecimento da legislação aplicável para o processamento de 

pedidos dessa estirpe, especialmente em razão do que dispõe o art. 3º da 

LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Por outro lado, 

apesar de noticiar que hoje possui conhecimento sobre a legislação, não 

demonstrou que tenha sequer diligenciado ao órgão competente 

solicitando qualquer providência para a resolução de sua pretensão. 

Assim, não havendo, nesta sede, indícios mínimos de que o veículo 

efetivamente está em situação irrecuperável, não há elementos concretos 

para a concessão da tutela conforme pleiteado na inicial, por ausência de 

demonstração da probabilidade do direito. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de urgência pleiteada 

pelo reclamante. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 18 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011158-06.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

WESQUER LUCIO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001358-39.2017.8.11.0055 Autor (a): Odete de Melo Rodrigues 

Ré (u): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 14818191). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos desta, 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 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, 18 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA LEITE TEIXEIRA VINCIGUERA (REQUERENTE)

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTA IZABEL FILIPPON DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002099-45.2018.8.11.0055 Autor (a): Carla Patrícia Leite 

Teixeira Vinciguera Ré (u): Augusta Izabel Filippon de Morais 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. 15163936). 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, 19 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, 19 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: 1002077-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade apresentada pelos Reclamados. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Autos n. 81001403-09.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Adriano Ribeiro Rodrigues PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. O exequente 

informou nos autos que a executada cumpriu a obrigação integralmente 

(cf. ID n. 15201893). Assim, havendo comprovação da satisfação da 

obrigação pretendida, necessária é a extinção do presente feito. 5. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 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, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

PEDRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000569-06.2018.8.11.0055 Autor (a): Pedro José dos Santos Ré 

(u): Telefônica Data 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 15289308), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 1354655). 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, 19 

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, 19 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 
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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: 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))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIRLENE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

Vistos Intime-se o reclamante para que em 10 dias se manifeste sobre o 

comprovante de depósito, caso seja solicitado o levantamento, desde já 

defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. Deverá 

a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação ao 

arquivo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010816-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (EXEQUENTE)

LUIZ QUATRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Promovo a juntada do extrato do RENAJUD, conforme decisão do 

ID 13963179. Considerando que a diligência foi frutífera, cumpra-se nos 

termos daquela decisão. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS. A Secretaria poderia empreender o impulso processual devido 

sem a necessidade de novo despacho. Tendo em vista que a parte 

exequente informou o endereço atualizado do executado, CUMPRA-SE a 

decisão do evento ID 14138805. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002163-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

DENIVAL LORENTE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo do débito atualizado, devendo, para tanto, ser excluído o 

valor referente aos honorários de sucumbência, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 19 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-37.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEU FOGLIATTO (EXEQUENTE)

VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))
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ALESSANDRO ANDRE RAUBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILJU GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos do executado. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JONAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MORESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O pedido do ID 15061905 não possui qualquer relação com os 

autos, uma vez que o presente feito trata de execução por título 

extrajudicial e não há qualquer sentença a ser cumprida. Assim, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Promovam-se as 

alterações necessárias no registro dos autos, para que passe a constar a 

classe processual EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-56.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HERINQUE MARTINS MAIA (REQUERIDO)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 15061604, uma vez que incabível o 

arquivamento provisório no âmbito dos Juizados Especiais. Os autos 

devem ir ao arquivo definitivamente, sem prejuízo para que a parte 

interessada se manifeste oportunamente, promovendo seu 

desarquivamento. Assim, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011180-35.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TOGNON (EXEQUENTE)

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A reclamante é servidora que exerce função de confiança neste 

Juizado Especial (Gestora Judicial) e subordinada diretamente a este 

magistrado. Embora não se trate, em essência, de relação de emprego, 

não há dúvida que a relação de confiança e subordinação é 

demasiadamente semelhante à situação disposta no art. 144, VI, do CPC, a 

ensejar o impedimento deste juiz para prosseguir no julgamento do conflito. 

Ainda que se parta da premissa de que a situação fática ora mencionada 

não se amolde com perfeição ao dispositivo em questão, a grande 

proximidade deste magistrado com a parte em virtude do vínculo 

profissional apontado, indica ser prudente, no mínimo, a declaração de 

suspeição por motivo de foro íntimo. Assim, com fundamento no art. 144, 

VI, do CPC, declaro-me impedido para continuar no julgamento do presente 

conflito. Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a 

quem incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Com fundamento no art. 10 do CPC e tendo em vista a alegação 

de litispendência suscitada pelo reclamado em sua manifestação, intime-se 

o reclamante para que se manifeste a respeito no prazo de 5 dias. Com ou 

sem manifestação, tornem os autos imediatamente conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Tangará da Serra, 19 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

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

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 
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extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCELO LEONCIO DO NASCIMENTO MARCA (REQUERENTE)

NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

LARISSA RODRIGUES DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTINA DANIELA MARCA LEONCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o julgamento do v. acordão do ID 15274541, 

acolhendo o recurso interposto pelas reclamadas, julgando improcedente 

o pedido inicial, não há que se falar em levantamento de valores, conforme 

requerido pelos reclamantes (ID 15359874). Assim, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO (ADVOGADO(A))

VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, aguarde-se 

o cumprimento integral da obrigação ou manifestação das partes. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de tutela de urgência para que seja 

procedida a baixa do registro do veículo descrito na inicial. Aduz que foi 

proprietário do referido veículo e que após um acidente o veículo ficou 

inutilizável e que, então, efetuou sua alienação para um proprietário de 

ferro velho como sucata. Alega não tinha conhecimento que deveria ter 

adotados as providências necessárias para baixa do registro no DETRAN 

e que depois que tomou conhecimento não efetuou requerimento 

administrativo, uma vez que não possui parte do chassi. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não visualizo os 

requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. E os 

próprios argumentos do reclamante reforçam essa conclusão. O 

reclamante informa que efetuou a venda do veículo descrito na inicial 

como sucata e que apenas posteriormente tomou conhecimento que para 

que fosse baixado o registro deveria ter comunicado o órgão competente 

– DETRAN. O utilização do procedimento previsto em lei (Resolução nº 

11/1998-CONTRAN) para a pretendida baixa era essencial, tendo em vista 

que seria a melhor forma de demonstrar que efetivamente se trata de 

veículo classificado como sucata. Valendo-se do procedimento adequado, 

que prevê a realização de vistoria e outros procedimentos, seria bastante 

fácil demonstrar a inutilidade do bem e, consequentemente, a baixa do 

registro, fazendo cessar a cobrança de taxas e impostos anuais que 

sobre ele recaem. Evidente que a não utilização do procedimento 

administrativo não impede que o reclamante se valha do Poder Judiciário 

para a satisfação de sua pretensão. No entanto, o acolhimento do pedido 

não prescinde de demonstração satisfatória de que o veículo está 
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realmente sucateado. Assim, compete ao reclamante a demonstração 

dessa condição, o que não se verifica nesta sede, em juízo de cognição 

sumária. O reclamante não anexou à inicial nenhum documento que 

comprove que o veículo foi sucateado. Por outro lado, embora afirme que 

alienou o veículo, também não há qualquer prova nos autos quanto à 

alardeada alienação. De igual forma, não merece acolhimento a tese de 

desconhecimento da legislação aplicável para o processamento de 

pedidos dessa estirpe, especialmente em razão do que dispõe o art. 3º da 

LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Por outro lado, 

apesar de noticiar que hoje possui conhecimento sobre a legislação, não 

demonstrou que tenha sequer diligenciado ao órgão competente 

solicitando qualquer providência para a resolução de sua pretensão. 

Assim, não havendo, nesta sede, indícios mínimos de que o veículo 

efetivamente está em situação irrecuperável, não há elementos concretos 

para a concessão da tutela conforme pleiteado na inicial, por ausência de 

demonstração da probabilidade do direito. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de urgência pleiteada 

pelo reclamante. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 18 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

WAGNER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Sem prejuízo, com fundamento no art. 139, IV e art. 

782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de setembro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GENI PANUNCIO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PANUNCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi parcialmente frutífera, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome dos 

executados via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes 

da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD foi infrutífera, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002170-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada relativa aos débitos descritos na petição inicial. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada relativamente aos débitos em discussão, e que, 

em razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. A afirmação é verossímil, tendo em vista 

que o único contrato com a reclamada reconhecido pela reclamante é 

relativo a serviço de telefonia na modalidade "pré-paga", que por sua 

natureza não permite que o usuário assuma obrigações antecedentes ao 

próprio pagamento para uso do serviço. Levando em consideração o 

grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas 

fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das 

vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais ou da 

utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros de 

má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não 

seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo (provar que 

não contratou os serviços que ensejaram a negativação), devendo a 

prova da existência da negociação e da pendência do débito, se for o 

caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento 

do pedido ficar constatada a existência e validade da negociação bem 

como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, por consequência, pela demonstração 

da probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de 

êxito na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida 

a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de determinar seja 

excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada. 

Oficie-se para exclusão do cadastro de inadimplentes. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A reclamante demonstra, através do documento do ID 15434720 que 

ocorreu a novação da obrigação pendente com a reclamada. Tendo 

ocorrido a novação, mesmo em data recente, não há motivo para que a 

reclamada não lhe proporcione acesso ao Portal do Aluno, para que a 

reclamante possa finalizar os procedimentos necessários à conclusão do 

curso. Ressalte-se que, por se tratar de relação de consumo, aplicável à 

espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da 
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prova. Assim, caberá à reclamada demonstrar que o impedimento para a 

conclusão do curso deriva de outros fatores, não narrados pela 

reclamante na petição inicial. Presente, nesse passo, a plausibilidade do 

direito invocado. Por outro lado, o periculum in mora evidencia-se pela 

iminência dos prazos para conclusão das disciplinas pendentes e a 

inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso no Portal do Aluno, que 

segundo alega a reclamante se encerra no dia 25.09.2018. Assim, patente 

que a demora na concessão da medida poderá acarretar-lhe danos 

consideráveis e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a necessidade 

da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à 

reclamada. Por fim, ressalto que não tem pertinência o requerimento para 

que a reclamada prorrogue o prazo para conclusão das disciplinas e 

entrega do TCC. O impedimento de acesso ao Portal, como a própria 

reclamante afirma, derivou de sua própria mora, em razão do 

inadimplemento de diversas mensalidades. Assim, se o tempo para a 

conclusão das disciplinas no Portal e para entrega do TCC for 

demasiadamente exíguo, isso se dá por culpa da própria reclamante. Não 

pode a reclamante, nesse passo, ser contemplada com prazos 

diferenciados dos demais alunos para o cumprimento das mesmas 

obrigações; solução nesse sentido importaria em flagrante violação ao 

princípio da isonomia. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO EM 

PARTE a tutela de urgência antecipada a fim de determinar à reclamada 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, possibilite o acesso da 

reclamante ao Portal do Aluno, para conclusão das disciplinas pendentes 

e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, sob pena de multa no valor 

fixo de R$ 10.000,00. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES (ADVOGADO(A))

M. CARMELITA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Não obstante tenha a reclamante promovido a regular emenda da petição 

inicial, verifico questão de ordem pública que impede o prosseguimento do 

feito. No microssistema dos Juizados Especiais, não é permitido ao 

promovente a escolha aleatória do Juízo onde pretende propor a lide. O 

legislador definiu as regras de competência territorial especialmente para 

maior facilitação do acesso do autor ao Poder Judiciário e à produção de 

provas a seu encargo. No entanto, evidentemente, o livre direito de 

escolha não pode ser exercido amiúde e não pode exceder o que 

estabelece o art. 4º da Lei nº 9.099/1995. Compulsando os autos, verifico 

pelos dados informados pela própria reclamante, constantes da petição 

inicial e documentos que a acompanham, que nem a empresa reclamante, 

nem a empresa reclamada, possuem domicílio nesta Comarca. A primeira 

tem sua sede na cidade de Nova Olímpia-MT, Município que é 

jurisdicionado pela Comarca de Barra do Bugres-MT; a segunda tem sua 

sede na Comarca de Várzea Grande-MT. Não há nenhuma evidência de 

que o contrato tenha sido celebrado, que a obrigação tivesse que ser 

satisfeita ou que sua inexecução tenha ocorrido nesta Comarca de 

Tangará da Serra-MT. Ao contrário, a própria petição inicial indica que a 

relação ocorreu naquela cidade de Nova Olímpia, mesmo local onde 

deveria ter sido, em tese, satisfeita a obrigação que a reclamante pretende 

ver declarada inexistente. O caso concreto, portanto, não permite concluir 

pela ocorrência de nenhuma das situações descritas no art. 4º da Lei nº 

9.099/1995, a justificar o ajuizamento da ação nesta Comarca. Assim, 

considerando que todos os fatos narrados na petição inicial, desde a 

celebração do contrato e sua inexecução ocorreram no município de Nova 

Olímpia, Comarca de Barra do Bugres, a empresa promovente tem sede no 

mesmo município, e a reclamada em Várzea Grande, não há sentido algum 

que o conflito seja julgado nesta Comarca de Tangará da Serra. A eleição 

do foro feita pela promovente neste caso concreto viola flagrantemente o 

princípio do juiz natural. Frise-se que a jurisprudência, já se pronunciou, 

reiteradas vezes, no sentido de que a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis resultam de regras de ordem pública, caracterizando-se 

como regra de competência absoluta e, como tal, pode ser declarada de 

ofício, como inclusive autoriza o art. 64, § 1º, do CPC. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao Julgador declarar, 

de ofício, a incompetência territorial quando ausentes as possibilidades 

previstas nos incisos do art. 4º da Lei 9099/95. Enunciado 89 do FONAJE. 

Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a propositura da lide, sem 

observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 9.099/95. Hipótese em que a 

questão da competência do juízo para processar a demanda antecede a 

análise da revelia. Matéria de ordem pública. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível nº 71007883150, Primeira 

Turma Recursal Cível, turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, j. 28/0/2018) Tantos e reiterados são os precedentes da 

jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, que referido entendimento 

acabou por ser consolidado por meio do Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis.” Assim sendo, este Juizado Especial Cível não 

tem competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o 

processo comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51 da Lei nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja sua pretensão 

analisada, o reclamante deverá promover a regular distribuição da 

presente ação junto ao Juízo competente, observando-se as regras 

descritas no art. 4º da Lei nº 9.099/1995. Ante o exposto, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Tangará da Serra para o processo e julgamento da causa em questão, 

indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante 

do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Tangará da Serra-MT, 19 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

LEOMAR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 
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FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RENATO BILIBIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002164-41.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): RENATO BILIBIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Em atenção ao disposto no art. 60, §8º, da Lei 

nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração do benefício deferido na 

decisão inicial, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar da presente 

decisão, a fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. 

Tenho que este tempo será hábil para a realização de todos os atos 

processuais necessários até a sentença. II. Intime-se, com a urgência que 

o caso requer, a autarquia requerida para fins de reativação/manutenção 

do benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, 

certifique-se se a Secretaria Judicial se houve manifestação do Instituto 

Requerido quanto à perícia realizada e o laudo apresentado nos autos. IV. 

Intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação a contestação apresentada à fl. id. 12540234. V. 

Por fim, retorne-me conclusos. VI. Intime-se. Cumpra-se. VII. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001241-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO NUNES CARACA (EXECUTADO)

CLECI NUNES CARACA (EXECUTADO)

MARINDIA PIVA CARACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001241-78.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ROBERTO NUNES CARACA, 

MARINDIA PIVA CARACA, CLECI NUNES CARACA Vistos etc. I. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

prosseguimento ou não do pedido de notificação da empresa Cargill de fls. 

id. 7948676. II. Cumpra-se a Secretaria Judicial com o empenho necessário 

para a expedição das Cartas Precatórias de fls. id. 13643183 nos termos 

da decisão inicial para a devida citação dos executados. III. Após, abra-se 

vistas a parte autora para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito e retorne-me conclusos para deliberações. IV. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONINHA LENIR BOZA CANABARRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000449-90.2018.8.11.0045 Intimação da parte autora para se manifestar 

sobre o laudo pericial juntado aos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos etc.

I. Intime-se o Banco do Brasil para integralizar o depósito do valor total 

pendente tendo em vista que a penhora foi desconstituída e não efeito 

suspensivo no agravo, sob pena de pagamento de multa e honorários do 

art. 523 do CPC, conforme prazo legal.

 II. Intime-se a parte autora esclarecendo que este Juízo não ordenará 

transferência para pessoas distintas do autor ou dos advogados 

mencionados nos autos, salvo autorização expressa (com firma 

reconhecida) do próprio autor.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de setembro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111032 Nr: 4436-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICCE JULIANNA FERREIRA DA SILVA

 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:128341/SP

 Certifico e dou fé que, o Alvará de número 430020-3/2018, foi 

devidamente liberado na conta informada nos autos. Dessa forma, não 

havendo nada mais a cumprir, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23407 Nr: 1263-08.2007.811.0045

 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.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR RODRIGUES LOPES, FRANKLYN 

HUDYNA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Certifico e dou fé que, a principio deixo de cumprir o item I de fls. 643, 

tendo em vista que, o advogado não informou todos os dados necessários 

para a Expedição do Alvará, (CPF). Outrossim, impulsiono o feito para 

expedição de mandado conforme determinado.
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 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

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não consta na Publicação, o 

advogado do Banco do Brasil, impulsiono o feito e intimo-o do despacho de 

fls. 3025, conoforme abaixo transcrito... 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111967 Nr: 4901-68.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSÃO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Certifico e dou fé que, o Alvará de número 430003-3/2018, foi 

devidamente liberado na conta informada nos autos. Dessa forma, não 

havendo nada mais a cumprir, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 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: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador da 

parte requerida do despacho de fl. 245, conforme abaixo trancrito....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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURELINA DO 

NASCIMENTO CAMPOS LIMA, para devolução dos autos nº 

6260-53.2015.811.0045, Protocolo 114191, no prazo de 48 (quarenta e 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003566-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

WILSON FELICIANO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003566-89.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

WILSON FELICIANO RAMOS RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. I. 

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por 

Wilson Feliciano Ramos, qualificado nos autos, em face de OMNI S/A, 

também identificada. II. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. III. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora em outra 

ação ajuizada no Juízo de Várzea Grande entabulou acordo com a parte 

requerida. Desse modo, o contexto fático da demanda (o contrato), tendo 

o descumprimento de alguma das obrigações atinentes ao acordo 

homologado na lide anterior, o requerimento de implementação da tutela 

específica deve ser formulado nos autos da própria ação, ou seja, perante 

o juízo que homologou a transação ou ajuste. Ambas as demandas se 

referem ao mesmo contrato bancário. A finalidade de cada ação é diversa, 

mas as partes e seu objeto são os mesmos, havendo, portanto conexão 

entre os seguintes processos: a) Autos nº. 1007034-30.2017.8.11.0002 

— Ação de Busca e Apreensão, em trâmite na Vara Especializada em 

Direito Bancário da comarca de Várzea Grande /MT, distribuído em 

14/09/2017 e despachado em 24/10/2017; b) Os presentes autos – nº. 

1003566-89.2018.8.110045 — Ação Ordinária com pedido de tutela de 

urgência, em trâmite nesse juízo, distribuída em 22/08/2018. IV. Ademais, 

como é cediço, como forma de evitar futuras decisões dissonantes a 

respeito de temas convergentes, entendo que a reunião dos feitos é 

medida que se impõe, a fim de que sejam processadas as ações 

supracitadas e decididas conjuntamente (CPC, art. 57). V. Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Comarca de Várzea Grande/MT. 

VI. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda, a Secretaria 

Judicial, à remessa dos autos, com as baixas e anotações legais. VII. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000048-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

CAROLINE DASSOLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE AMPARADO SILVA (REQUERIDO)

CESAR GOMES (REQUERIDO)

R L A GONCALVES AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000048-28.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA REQUERIDO: R L A 

GONCALVES AGROPECUARIA LTDA - EPP, CESAR GOMES, PEDRO 

HENRIQUE AMPARADO SILVA Vistos etc. I. CUMPRA-SE o item I da 

decisão proferida no id 6044636, excluindo do pólo passivo a empresa 

RLA GONÇALVES AGROPECUÁRIA LTDA. (exclua-se também o nome de 
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CÉSAR GOMES, que foi indicado na petição inicial como representante da 

referida empresa), e promovendo a inclusão do requerido BANCO 

BRADESCO S/A. II. Em seguida, citem-se os requeridos para contestar a 

cautelar, conforme determinado no item IX da decisão inicial (id 4585744). 

III. Segue em anexo o resultado negativo da busca de valores realizada via 

BACENJUD em contas ou aplicações financeiras do requerido Pedro 

Henrique Amparado Silva. IV. No que diz respeito a apresentação do 

pedido principal, ratifico integralmente os termos já consignados na 

decisão proferida no id 6044636, quanto à observância do prazo 

decadencial de 30 (trinta) dias contados a partir da efetivação da medida 

cautelar. O disposto no art. 307 do CPC não afasta a necessidade da 

apresentação do pedido principal, na forma do art. 308 do mesmo códex. 

V. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001961-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CHAGAS MACEDO (AUTOR(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS (RÉU)

JOELSON DOS SANTOS (RÉU)

JOEL DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001961-11.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MARIA JOSE CHAGAS MACEDO RÉU: ROSANGELA DA SILVA 

MEDEIROS, JOELSON DOS SANTOS, JOEL DE OLIVEIRA Vistos etc. As 

partes entabularam acordo conforme se verifica da petição de fls. id. 

14062277 dos autos. 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. Defiro pedido de levantamento do valor 

depositado em juízo à fl. id. 13624875. Providencie a Secretaria Judicial 

com o necessário para transferência a conta indicada à fl. id. 14062069. 

Custas e honorários dispensadas, de acordo com o disposto no art. 90, 

§3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003659-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003659-23.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, 1) Vistos etc. Sustenta a parte autora que 

sofreu cobrança indevida e tentou resolver a questão administrativamente, 

porém sem êxito. E diante da situação se viu obrigado a pagar duas 

parcelas de R$ 331,57, cobradas indevidamente e, para tanto, pegou 

dinheiro emprestado com amigos e familiares para conseguir pagar a 

fatura no valor cobrado. Pediu repetição de indébito e dano moral. A 

contestação sustenta preliminar de falta de comprovação de endereço e 

impugnação da gratuidade processual. No mérito afirmou tratar-se de mero 

aborrecimento e que não houve negativação. Relatei. Decido. Rejeito a 

preliminar de falta de comprovação de endereço, uma vez que não há 

qualquer notícia de que o Autor residisse em outra comarca, ou que o 

serviço contratado fosse em outra comarca ou ainda qualquer elemento 

mínimo que elidisse a declaração de residência. A carteira de motorista do 

autor foi emitida em Lucas do Rio Verde-MT e sua CTPS está assinada 

como empregado de empresa localizada na comarca. Portanto, a preliminar 

é protelatória e não observou os documentos juntados nos autos. Rejeito 

também a preliminar relativa à gratuidade processual, uma vez que não há 

qualquer demonstração por parte da Requerida para afastar o registro em 

carteira de trabalho onde consta que o Autor foi contratado em 2008 com 

a remuneração de R$ 697,31 (o salário mínimo em 2018 era R$ 415,00), 

logo, o Autor tinha a remuneração em torno de 1,5 salários mínimos, o que 

não afasta o deferimento da gratuidade processual. No mérito, temos que 

não houve qualquer justificativa para a cobrança de duas parcelas de R$ 

331,57. Na verdade, o Requerido afirmou que se tratava de fato praticado 

por terceiro, mas não demonstrou de que forma um terceiro gerou uma 

cobrança indevida. Assim, injustificada a cobrança, o Autor faz jus ao 

recebimento do dobro do valor cobrado. O simples fato do Requerido não 

devolver o valor depois de tanto tempo é o suficiente para apoiar o 

obrigação de devolução em dobro do CDC (reconhecer e reter o valor 

SABENDO SER INDEVIDO). Quanto ao dano moral, temos que não ocorreu 

inscrição negativa. E o Autor declarou na petição inicial que pegou dinheiro 

emprestado com amigos e parentes para pagar a conta. E na instrução, 

mudou a versão e disse que pagou a fatura com o cartão de crédito e não 

conseguiu pagar a fatura do cartão e seu nome foi negativado. E que 

estava voltando de férias e estava sem dinheiro. Ocorre que tais fatos 

não estão descritos na petição inicial, e acolhe-los, significaria abrigar a 

mudança de versão e a consequente violação ao direito da parte 

requerida no que diz respeito à ampla defesa, vez que surpreendido por 

inovação descritiva dos fatos. Ademais, não anda bem o Autor quando 

apresenta versões colidentes a respeito do mesmo fato, colocando em 

dúvida a integridade das suas afirmações, emergindo o questionamento: 

quem se comporta de tal forma em juízo faz jus a indenização por dano 

moral? Quem despreza a verdade e tenta enegrecer a situação para 

ampliar sua indenização faz jus ao pedido indenizatório? Quem vem juízo 

reclamar de uma cobrança indevida e tenta conseguir a mesma vantagem 

indevida que reclamou é digno de pleitear indenização por danos morais? 

(É dever da parte expor os fatos de acordo com a verdade, na forma do 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento; (...). Assim, independentemente de 

qualquer questão de debate teórico, temos que a conduta do Autor, em 

modificar a versão dos fatos, enfraquece sua pretensão indenizatória, ao 

invés de fortalece-la. A cobrança indevida, de valor considerável (a julgar 

pela remuneração do Autor) certamente lhe causou dificuldades e 

angústias, razão pela qual o pedido de dano moral é acolhível, ainda que 

não tenha ocorrido negativação. Mas, em evidente proporção menor, seja 

pela falta de publicidade que a negativação traz, seja pelo comportamento 

processual duvidoso. Assim, ponderado tais fatos, fixo a indenização em 

danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Isto posto, e por tudo mais que 

nos autos constam, julgo a presente ação procedente, reconhecendo a 

cobrança indevida do valor reclamado, na forma do art. 485, I do CPC, com 

resolução de mérito, para o fim de determinar que a requerida devolva o 

dobro do valor cobrado indevidamente, com atualização pelo INPC e juros 

de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da fatura. E ainda ao 

pagamento de dano morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor 

já está atualizado até a data da prolação da sentença. Publicada em 

audiência na presença das partes. Custas pela Requerida e honorários 

que fixo em 20% do valor do benefício econômico obtido pelo Autor.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002987-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

CELIO RAMOS ORTIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1002987-44.2018.8.11.0045. . para dia 
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31/10/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002006-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIROTTO KUMMER (RÉU)

CARLOS KRIEGER GIROTTO (RÉU)

THEGOS BRASIL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1002006-83.2016.8.11.0045 AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: THEGOS BRASIL LTDA - EPP, JANINE 

GIROTTO KUMMER, CARLOS KRIEGER GIROTTO Vistos etc. 1. Nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes no id. 8737786 (p. 1/3), restando extinto o processo com resolução 

do mérito. 2. Custas remanescentes, se houver, ficam dispensadas na 

forma do artigo 90, § 3º do CPC. De acordo com a inteligência do artigo 90, 

§ 2º do CPC, a sentença que homologa transação não condena as partes 

ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto não se pode 

cogitar de vencido ou vencedor, pressuposto elementar para a 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, na esteira do 

que dispõem os artigos 22, 23 e 24, § 4º da Lei n. 8.906/94. 3. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 4. De outro lado, tendo em vista a notícia de 

descumprimento da avença, intimem-se os executados para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuarem o pagamento da dívida acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. 5. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, 

CPC). 6. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia 

em dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD. 6.1. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos 

termos do § 2º do artigo 854 do CPC. 6.2. Transcorrido in albis o prazo de 

05 dias para alegação das matérias elencadas no artigo 854, §3º ou 

rejeitada a referida manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo. 7. Transcorrido o prazo 

acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova 

intimação, o prazo de 15 dias para que o executado apresente sua 

impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte exequente requerer à 

serventia, desde logo, a expedição de certidão para fins de protesto, nos 

termos do artigo 517 do CPC. 8. Ao final de todo o processado supra, e 

nada sendo encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

suspensão do feito. 9. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

14/03/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003345-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1003345-77.2016.8.11.0045. . para dia 

31/10/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001453-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO COM 

RESPOSTA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003211-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA (EXECUTADO)

REJANE APARECIDA RODRIGUES CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO COM 

RESPOSTA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003181-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO COM 

RESPOSTA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO COM 

RESPOSTA NEGATIVA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121793 Nr: 1503-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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 DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton John Wagner Formehl , VILMAR ADÃO 

FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre certidão de fls. 97: "Certifico e dou fé, eu, 

Letícia da Silva Gomes, Oficiala de Justiça que, em cumprimento do 

mandado, referente ao processo 121793, em diligência ao endereço do 

mandado (Rua julio Castilho, nº 432s) o imóvel encontrava-se fechado. 

Falei com a vizinha, que informou que no local reside apenas o Sr. Vilmar, 

e que o mesmo trabalha no Posto Geller, na av. Mato Grosso. Sendo 

assim, dirigi-me ao local onde informaram que a parte está viajando e 

retorna depois do dia 06/09/2018. Diligenciei, ainda, av. Mato Grosso, nº 

906S, onde informaram desconhecer as partes. Por essas razões, e uma 

vez que esta oficiala está saindo de férias, que imóssibilita novas 

diligências, não foi possível citar Elton John Wagner Formehl e Vilmar Adão 

Formehl.
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Lucas do Rio Verde - MT 03/09/2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114754 Nr: 6531-62.2015.811.0045

 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: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, ÉDIO MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre correspondência 

devolvida em fls. 121/121V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105817 Nr: 1699-83.2015.811.0045

 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: COOP. DE CRÉD DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS 

LTDA - ME, MARCELO DE OLIVEIRA DE PAULA, EDINA MARIA ARSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, MIKAEL AGUIRI CAVALCANTE - 

OAB:MT/9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre a certidão de fls. 173: "CERTIDÃO

Certifico e dou fé, eu, Luiz Nachibal, Oficial de Justiça que em cumprimento 

ao mandado n. 66975 autos 105817 em que COOPERATIVA DE CEDITOS 

DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS move em face de VITALY 

COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA dirigi-me até o endereço, 

constante no mandado e ali estando deixei de penhorar bens indicados no 

mandado tendo em vista que fui atendido pela senhora Edina Maria Arseno 

que os veículos listados não estão mais na posse da empresa ou dela 

como pessoa física.

Vistoriando o pátio da empresa não visualizei nenhum veículo elencados 

na lista juntado no mandado.

Assim faço a devolução do mandado aa os devidos fins.

.

O referido é verdade e dou fé

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de agosto de 2018

Luiz Nachibal

 Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 8814-58.2015.811.0045

 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: DANIEL SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimar a parte autora sobre a certidão de fls. 117: "Certifico que em 

cumprimento ao mandado N. 66980, código 118776 compareci aos 

endereços descritos no mandado, não localizando o autor, sendo 

informado em ambos os endereços de que o autor não reside no local, que 

após diligências obtive a informação de que o autor estaria residindo na 

Rua Topázio nº 1093, telefone 65 99603-4887, onde compareci ao 

endereço e ali não localizei o autor sendo informado pelos atuais 

moradores de que desconhecem o mesmo, bem como ao tentar entrar em 

contato através do telefone informado não obtive êxito em completar a 

ligação. Assim sendo NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A INTIMAÇÃO de 

DANIEL SILVA NEVES, em razão de não ser localizado através dos 

endereços fornecidos.

O referido é verdade e dou fé"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 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: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 857,64 (oitocentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) referente ao 

contrato 2108551137, devendo a requerida realizar a baixa do nome da 

requerente no cadastro de inadimplentes em relação à referida dívida;b) 

CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 6801-86.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOR, MARIA LUCIA DELBOM DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para contrarrazoar apelação de fls. 163/173, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 1855-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON ALMEIDA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre a certidão de fls. 98: "Certifico e dou fé, eu, 

Letícia da Silva Gomes, Oficiala de Justiça que, em cumprimento do 

mandado, referente ao processo 88001, não foi possível proceder com a 

busca e apreensão do bem, em razão da sua não localização. Sendo que 

em diligência ao endereço do mandado, fui informada que a parte 
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mudou-se há mais de 04 anos do local.

 Lucas do Rio Verde - MT 20/08/2018"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 38827 Nr: 3854-35.2010.811.0045

 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: JFDA, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 10 (dez) requerer o que 

entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 144-07.2010.811.0045

 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: ANA JULIA JUNGES, ZENITA DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre ofício de fls. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 8587-68.2015.811.0045

 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): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre a correspondência devolvida de fls. 88/88V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106825 Nr: 2221-13.2015.811.0045

 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: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SIBELI FAVA - 

OAB:MT/18.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione os autos no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111271 Nr: 4568-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZEOP, CLEIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES PONCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que impulsione o feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de 

intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 2108-59.2015.811.0045

 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: MALAQUIAS SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre informações de fls. 

105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80467 Nr: 4542-60.2011.811.0045

 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): V.L. DELEVATTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimar a parte autora para manifestar-se quanto informações de fls. 

213/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 6665 Nr: 1390-53.2001.811.0045

 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): RENATO TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre ofício de fls. 170.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 1160-45.2000.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO COLLEM BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE INFORME 

OS DADOS BANCARIOS E CPF OU CNPJ PARA O INTEGRAL 

CUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA DECISÃO DE 03/03/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100774 Nr: 6510-23.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:OAB-SP 215.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre certidão de fls. 91: "Eu, Paulo Henrique 

Tavares de Moura Fernandes, Oficial de Justiça desta Comarca de Lucas 

do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições 
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legais, na forma da Lei, etc...

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no 

mandado 67084 do Processo/Código 100774, NÃO FOI POSSÍVEL 

EFETUAR A CONSTATAÇÃO com base nas informações abaixo 

colacionadas:

Certifico que fui ao endereço do mandado, e lá, após formalidades, fui 

recebido por uma secretária, que informou-me que lá funciona a empresa 

TALISMÃ TRANSPORTES LTDA-ME, conforme carimbo no mandado, bem 

como, cópia de Alvará de Autorização de funcionamento n. 366/2018 em 

anexo.

 Sendo o que se apresenta, devolvo o mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100512 Nr: 6326-67.2014.811.0045

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre a correspondência devolvida de fls. 91/91V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 6834-76.2015.811.0045

 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: ESPOLIO DE DUILIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS DE LIMA - 

OAB:OAB/RS 98.332, MARCIO CARDOSO WEILER - OAB:65913, tiago 

cereser de moraes - OAB:OAB/RS 66905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 Intimar a parte autora para contrarrazoar apelação de fls. 164/168, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 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: JACQUELINE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar a parte autora para manifestar-se quanto informações de fls. 

97/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103428 Nr: 499-41.2015.811.0045

 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: ADRIANA LUCIA ZAMONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para contrarrazoar apelação de fls. 123/127, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 110151 Nr: 4027-83.2015.811.0045

 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: ANA MARIA BATISTA CARNETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Intimação da parte autora para que fique ciente das informações trazidas 

às fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84031 Nr: 3543-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A BAURU SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALESSANDRO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para recolher diligências no valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99713 Nr: 5726-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE F. GARCIA DUARTE A. 

PINTO - OAB:6.294-B MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre correspondência 

devolvida de fls. 88/88V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 769 Nr: 2235-80.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLEANA DO PRADO OKA, 

HIDEO OKA, LEONIDIA A.A. OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimar a parte autora para manifestar-se sobre correspondências 

devolvidas de fls. 176/176V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 116460 Nr: 7533-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre a certidão de fls 97: "Eu, Oficial de Justiça 

que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que em 26, 27/08/2013 e 

nesta data – períodos alternados, em cumprimento ao mandado expedido 

pelo juízo competente, extraído dos autos Código nº. 116460, diligenciei no 

endereço indicado no mandado (Rua das Primaveras, n.º 870-W), e lá 

estando verifiquei que se trata de uma residência e não da empresa 
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executada, já que não há indicação nenhuma da demandada na fachada. 

No mais, em todas as oportunidades em que lá diligenciei a residência se 

encontrava fechada. Mesmo assim, havendo grade na frente, não avistei 

a motocicleta indicada, menos ainda o caminhão.

Segundo informações que busquei com vizinhos, no local há apenas uma 

camionete preta, sendo que não souberam me informar o nome da pessoa 

que reside ali.

 Em razão do exposto, DEIXEI DE EFETUAR A AVALIAÇÃO dos bens 

descritos na relação anexa ao mandado, pelo que faço a devolução do 

mandado independentemente de seu cumprimento positivo à Central, para 

manifestação da parte interessada. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 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): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora sobre certidão de fls. 120: "Eu, Oficial de Justiça 

que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que em 15/08/2018 e nesta 

data, em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, 

extraído dos autos Código nº. 91362, me dirigi até o endereço indicado no 

mandado (Avenida Santa Catarina, 280 S - Alvorada), onde reside 

atualmente Juliano Maronesi, sua esposa Elizangela e mais um filha, sendo 

que desconhecem a pessoa do requerido.

Anote-se que junto ao Cartório Imobiliário local, não é possível obter, sem 

custos, certidão de bens pertencentes ao(à)(s) devedor(a)(es), motivo 

pelo qual, aliado ao fato de que não se sabe ao certo o endereço do 

devedor, não foi possível encontrar bens passiveis de arresto, cabendo 

ao interessado, querendo, fazer buscas junto aos órgãos de registro 

competentes.

Ante o exposto, DEIXEI DE EFETUAR A CITAÇÃO do(a)(s) executado(a)(s) 

Jânio Marcelo Ancini, e, em razão de não conhecer sobre a existência de 

bens a ela(s) pertencente(s), DEIXO TAMBÉM DE PROCEDER ARRESTO, 

razão pela qual faço a devolução do mandado à Central sem o 

cumprimento positivo do ato, para manifestação da parte interessada. O 

REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20838 Nr: 2131-20.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte exequente, o que entender por direito, no prazo de 

15 dias.

2. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 1371-08.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR STATZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias, suprir a falta, 

conforme certidão de fl. 205.

2. Tendo em vista que o requerimento para inclusão do devedor no 

cadastro de inadimplentes já tenha sido deferido no despacho retro, 

intime-se a parte autora para que no mesmo prazo supra, manifeste-se 

quanto ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117982 Nr: 8400-60.2015.811.0045

 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: MECATRAN COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil, rejeito os embargos do requerido (CPC, art. 702, § 8º), e 

julgo procedente o pedido contido na presente ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de 

pagar a quantia de R$ 2.310,93 (Dois Mil e Trezentos e Dez Reais e 

Noventa e Três Centavos), devidamente acrescida da correção monetária, 

calculada pelo INPC, a incidir desde o respectivo vencimento (25/07/2014), 

e dos juros da mora de 1% ao mês (art. 397, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), 

sem capitalização, a contar do vencimento do título, ambos devidos até o 

efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica a parte ré 

condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia que, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, a ser revertida em prol do advogado da parte autora. 3.3. 

Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de 

documentos, mediante cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82899 Nr: 2342-46.2012.811.0045

 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: MARIA NEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - 

FINANCEIRAS A/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 Vistos.

1. Proceda-se com a transferência dos valores depositados.

2. Intime-se o autor para manifestar-se o que entender por direito, no 

prazo de 15 dias.

3. Após, concluso para eventual extinção

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(AUTOR(A))

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (ADVOGADO(A))

JONAS RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

HT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUCON - EMPRESA LUVERDENSE DE CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

INTIMO a parte AUTORA para recolher as custas e taxas judiciárias 

parceladas, até o dia 10/10/2018, através da emissão das respectivas 

guias no site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br > “emissão de guias online” > “distribuição / mediação” 
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para os casos de custas iniciais> após a emissão da primeira parcela, no 

campo anterior, as demais poderão ser emitidas no campo “consultada de 

parcelamentos”. OBS. ao lançar o numero do processo, automaticamente, 

o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou 

desconto cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia". Nesse 

momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento. Qualquer dúvida poderá ser sanada no setor competente, 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial, Fone: (65) 

3617-3736. Nos termos do art. 54, IX, da Resolução TJ-MT/TP 03 DE 12 de 

abril de 2018, que regulamenta o PJE, INTIMO, ainda, para comprovação 

nos autos das parcelas pagas mensalmente, para verificação e 

certificação por parte desta secretaria.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003872-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCIELLE SIRLEY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003872-92.2017.8.11.0045. Cuida-se de Requerimento de 

Liquidação de Sentença ajuizado por Marcielle Sirley Almeida contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), em que visa a quantificar e 

apurar a existência de saldo credor, derivado do investimento da quantia 

de R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) na aquisição do plano denominado “AD Central Family”. 

Asseverou que não contou com tempo hábil para que a executada 

realizasse o pagamento das bonificações do plano, pois a empresa 

executada foi impedida de realizar suas atividades. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para o fim de declarar a existência de crédito em 

favor da requerente. Foi procedida à citação da requerida. A requerida 

não apresentou contestação. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É 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 de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

conclui-se que a companhia requerida, devidamente intimada, não 

apresentou resposta/contestação (evento n.º 14847155). Deveras, de 

acordo com a norma de regência, a falta de contestação induz, como 

consequência automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e 

produz presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos 

articulados por parte do autor na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Examinando o contexto de provas produzido no processo, 

denota-se, de forma segura, que a requerente realizou “investimento” no 

valor de R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) para efetivar a aquisição do plano chamado “AD Central 

Family”, mediante a liquidação de boleto bancário, emitido pela empresa 

executada (evento n.º 10094243). Da análise meticulosa do conteúdo do 

“regulamento geral de clientes”, elaborado pela empresa executada, 

depreende-se que a adesão a qualquer dos planos de divulgação exigia o 

pagamento prévio da quantia de U$ 50,00 (cinquenta dólares americanos), 

conforme se evola do teor da cláusula 5.1 do “regulamento geral de 

clientes” (evento n.º 10094313). O teor da redação do “regulamento geral 

de clientes”, elaborado pela empresa executada, prevê também que o 

pagamento das bonificações aos clientes/divulgadores deveria se efetivar 

mediante a emissão de cheques nominais ou depósito em conta bancária, 

conforme registra o conteúdo da cláusula 4.1 do “regulamento geral de 

clientes” (evento n.º 10094313). A sentença de mérito, proferida na ação 

civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, definiu, sobre o tema, que 

“B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral 

Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores que os 

mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede 

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda” (sic). Isso significa dizer, portanto, por inferência racional, como 

forma de dar vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e 

encargo probatório, que constitui ônus da empresa executada 

comprovar/demonstrar, na hipótese concreta, a efetivação do pagamento 

das bonificações da rede ou a realização das recompras das contas [art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil]. E não subsiste, no processo, 

prova que demonstre a ultimação destes fatos. Por via de consequência, 

diante desta moldura, levando-se por linha de estima a comprovação da 

existência da relação contratual e a ausência de prova idônea que 

demonstre a ocorrência de abatimentos no valor “investido”, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência do pedido desponta como medida 

inquestionável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

liquidação de sentença formulado por Marcielle Sirley Almeida contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), para o fim de: a) Declarar 

Líquido a existência de saldo credor, em favor da exequente, no valor de 

R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

decorrente da aquisição do plano chamado “AD Central Family”, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde a data do 

efetivo pagamento, e juros moratórios no percentual de 12% ao ano, 

contabilizados a partir da data da citação da empresa requerida no 

processo de conhecimento (29/07/2013), conforme item B.7 da sentença 

de mérito, proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, 

e de U$ 50,00 (cinquenta dólares americanos), a ser convertido em moeda 

corrente nacional (Real), levando-se em consideração a cotação na data 

da publicação desta sentença, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, e 

acrescido de juros moratórios na ordem de 12% ao ano; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a executada no pagamento de custas 

judiciais e 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000604-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON (REQUERENTE)

THIAGO BOCCI ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

H. M. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FRANCA DE MORAES OAB - 975.559.753-00 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida por seu procurador, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, apresente alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANIR CESAR MARAFIGA (EXECUTADO)

MARILENE BECKMANN MARAFIGA (EXECUTADO)
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Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004020-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CHAVES SILVA (EXECUTADO)

UBIRAJARA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1004020-40.2016.8.11.0045. Compulsando o processo, 

depreende-se que, após ajuizada a ação, as partes celebraram transação 

civil que, logo após, foi objeto de decisão judicial que homologou o acordo. 

Na sequência as partes firmaram termo aditivo do acordo, assinado pelas 

partes e por duas testemunhas, fixando novos prazos e valores. 

Entrementes, a exequente se manifestou, noticiando o descumprimento 

das condições da avença. Considerando-se que a homologação de 

acordo, efetivada no curso de ação de execução, acarreta, de maneira 

automática e linear, na suspensão do processo até o integral cumprimento 

das condições idealizadas na transação civil — jamais na extinção do 

processo — [art. 792, paragrafo único do Código de Processo Civil], 

de f l u i - se ,  po r  f o r ç a  d e  p r o p o s i ç ã o  l ó g i c a ,  q u e  o 

inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica 

na retomada do curso da demanda expropriatória, com a consequência de 

que a adoção do rito concernente ao cumprimento de sentença desponta 

como medida totalmente incabível [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 

06/03/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que os 

devedores-executados descumpriram com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido veiculado por parte da 

exequente, para o fim de: a) Determinar que a demanda expropriatória 

prossiga de acordo com as disposições concernentes à execução por 

quantia certa; b) Decretar a rescisão da transação civil. Proceda-se à 

citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a 

quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se os executados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeiram o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27878 Nr: 1823-13.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSANTINI - ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico que decorreu inerte o prazo para a parte exequente 

complementar a diligência do Oficial de Justiça, nos termos da certião de fl. 

231.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15580 Nr: 1500-13.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA TAVARES MATOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA TAVARES MATOS 

FONSECA - OAB:MG/96.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 VISTA à executada acerca das petições de fls. 450/469.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13320 Nr: 2128-36.2004.811.0045

 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: TFM, CNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte interessada para vistas dos autos desarquivados pelo 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de 

retorno ao arquivo de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 151470 Nr: 732-33.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 INTIMO o exequente para que, no prazo de 05 (cinco)dias, forneça dados 

bancários e CPF para expedição do alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DA SILVA PINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003615-33.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 
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devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, pelo motivo “Falecido”, como no caso (evento nº 

14999106 – pág. 3), compromete a validade da notificação mediante a 

expedição de edital, visto que a intimação por edital do protesto de título 

ocorreu em nome da requerida Rosalina da Silva Pino quando já havia nos 

autos notícia de seu falecimento (evento nº 14999118). Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

notificação extrajudicial da devedora não se efetivou de forma válida, com 

fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil, 

Determino que a companhia requerente promova a emenda da petição 

inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de apresentar 

documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição da devedora, de 

maneira válida, em mora e/ou cópia da certidão de óbito da requerida, sob 

pena de indeferimento da exordial. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 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. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Da análise do material 

cognitivo produzido no processo, vislumbra-se que, de fato, não houve a 

apreciação do pedido de tutela de urgência que visa “o pagamento, em 

uma só vez, dos benefícios acumulados desde do requerimento 

administrativo, abril/2018, até o presente momento”, contido na petição 

inicial. Com efeito, compulsando os elementos informativos engendrados 

no processo, deflui-se que não subsistem evidencias concretas que 

demonstram a existência de risco de dano atual e iminente, condição 

necessária para a antecipação dos efeitos da tutela, no que tange ao 

pedido de recebimento do valor de benefícios atrasados, ou seja, desde a 

data do requerimento administrativo. Importante destacar que o pedido 

guarda perfeita relação com o conteúdo de mérito da demanda, de modo 

que o deferimento implica na outorga do próprio direito invocado à parte 

autora, esgotando o objeto da ação. Portanto, o pedido de pagamento das 

parcelas atrasadas deve ser objeto de análise quando da prolação da 

sentença. Ante o exposto, devido a existência de omissão, ACOLHO os 

embargos de declaração formulados pela autora, para o fim de Promover a 

retificação do veredicto juntado no evento nº 15334669 e, 

consequentemente, Indeferir o pedido de tutela de urgência que visa o 

recebimento de benefícios atrasados. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004112-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMADA, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 31/10/2018 HORA: 

13:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

OZIEL DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

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

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GENITO ANTONIO BARRETTO (REQUERENTE)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012038-62.2015.8.11.0045. REQUERENTE: GENITO ANTONIO BARRETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Prefacialmente, cumpre esclarecer que embora as partes tenham sido 

intimadas acerca dos honorários periciais, não pagaram pela perícia. 

Assim, atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, proposta por GENITO ANTONIO BARRETO, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

autora comprovou satisfatoriamente, por documentos, que é titular da 

Unidade Consumidora n. 4774752. Aduz que no mês de SETEMBRO de 

2015, foi surpreendido com o recebimento da cobrança de uma fatura no 

valor de R$ 4.017,61 (quatro mil, dezessete reais e sessenta e um 

centavos), referente a recuperação de energia constatada na inspeção 

das instalações elétricas. Afirma que instalou sistema solar com o intuito 
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de economizar energia e que o padrão ora apresentado com defeito 

estava lacrado e foi aberto pela Requerida sem a sua anuência. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

Reclamada por danos morais. Em sede de contestação, a reclamada, 

sustenta, em síntese, que houve inspeções realizadas na unidade 

consumidora de titularidade do reclamante, onde foi constatada que o 

MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO REGISTRAVA 

CORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELO AUTOR, cuja 

irregularidade foi detectada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI de n. 535744. Inicialmente é de se considerar que a relação havida 

entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o reclamante está 

evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus 

da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. 

Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de 

Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a 

parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar 

cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda de consumo, 

já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à 

prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo 

sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito 

Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação 

assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, 

como tal, se reveste de relevância apenas no momento da sentença, 

quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, 

que "... somente após o encerramento da instrução é que se deverá 

cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Nem poderá 

o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão está previsto 

expressamente no texto legal". Em que pese às alegações da parte 

reclamada, verifico que a mesma não comprovou a existência de fator que 

autorize a elevação no consumo de energia elétrica em valor superior ao 

consumo mensal até então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, havendo suspeita de irregularidade na 

medição de energia elétrica, tanto a concessionária quanto o consumidor, 

tem o direito a aferição por meio de processo administrativo gerido pela 

concessionária, nos termos do art. 113, 114 e 139 da Resolução 

Normativa da ANEEL n. 414/2010. Conforme estabelecido pelos artigos 

113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 

456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de 

consumo de energia elétrica. Em sentido contrário, havendo elevação 

repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média histórica 

do consumidor, pode o consumidor contestar o faturamento, a 

concessionária deve realizar a aferição dos medidores, na forma do art. 

137 da RN n.414/2010 da ANEEL. Independentemente se o procedimento 

tenha iniciado pela concessionária ou pelo consumidor, diante da 

horizontalização dos direitos fundamentais (STF RE 201819/RJ), a 

concessionária deve respeitar o devido processo legal e o principio do 

contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade 

tenha ocorrido na instalação do medidor e não no seu funcionamento, 

deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por 

dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor, 

nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 

– ANEEL. A propósito, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI (ID. 535744), sem a observância do art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de Ocorrência e Inspeção 

com explicações elucidativa (§2º). Diante destas exigências, apura-se que 

a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO CONSUMO 

REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA FORNECEDORA 

DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO CONSIDERADO NULO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica 

levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não 

possibilita o contraditório e não serve de suporte para arbitramento de 

diferença de consumo e revisão de faturamento. 2. A mera imputação de 

fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, coma 

consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à 

empresa fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de 

fraude no medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma 

vez que não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, 

ou ainda, exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

1 4 / 1 2 / 2 0 0 9 ) . 

__________________________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CEMAT SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA COBRANÇA EXORBITANTE - AMEAÇA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de 

energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A imputação de 

fraude, acrescida de cobrança indevida. E ameaça de interrupção de 

energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 

(Apelação 12976/2016, julgado em 18.10.2016, primeira câmara cível, rel. 

Sebastião Barbosa Farias). No caso em tela, a parte reclamada não 

apresenta nos autos cópia regular do processo administrativo constando 

o laudo com a certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar 

que houve a realização da inspeção, porém, apresentou o Termo de 

Ocorrência e Inspeção sem a assinatura na via onde consta medidor com 

desvio de enrgia , situação que fragiliza a prova da irregularidade 

noticiada pela concessionária. Mesmo que não fosse exigível a aferição 

do medidor, diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto a 

facilitação ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do CDC), a 

concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletrodomésticos 

existentes na Unidade Consumidora em questão. Assim, diante da 

ausência de provas, segundo as regras de hermenêutica, deve-se decidir 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

valor cobrado, foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio do autor. Dessa feita, sendo abusiva a cobrança, torna-se 

evidente o ato ilícito. Considero, portanto, que restou caracterizado 

cerceamento à defesa da parte autora, ainda em sede administrativa, haja 

vista que não há nos autos elementos para se concluir que o 

procedimento da ENERGISA se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. Dessa maneira, verificada a 

existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 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 desídia da 

reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “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 
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seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização a parte reclamante, pois, da análise dos 

autos, verifico que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão 

administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 

Assim, considerando os transtornos causados à parte autora, a 

indenização por dano moral é a medida que se impõe. Dessa feita, 

evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

reclamada e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à Reclamada. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o 

fim de: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, no 

valor de R$ 4.017,61 (quatro mil, dezessete reais e sessenta e um 

centavos) proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, com incidência a partir prolação desta 

sentença; C) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela 

juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CELSO RIBEIRO BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004733-15.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: CELSO RIBEIRO BATISTA 

EXECUTADO: DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP PROJETO DE S E N T 

E N Ç A Vistos. Trata-se de execução de quantia certa contra devedor 

solvente (duplicatas). Emerge do exame do pedido a falta de legitimidade 

do requerente, por ser cessionário de direito de pessoa jurídica. 

Verificam-se das cópias dos títulos acostados, que foram emitidos para 

Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda sendo que houve a 

cessão do crédito da pessoa jurídica nominada no título, para a pessoa do 

requerente. Por isso, incide na pretensão deduzida a proibição do art. 8º, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95, que não permite a prática do referido 

procedimento. Logo, a ilegitimidade da parte requerente deve ser 

declarada, face à vedação prevista na lei, que não permite, no âmbito do 

Juizado Especial Cível, o ajuizamento de pedido decorrente de cessão de 

direito de pessoa jurídica. Neste sentido, lembro as seguintes ementas: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE PESSOA 

JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO SEU CESSIONÁRIO. O 

art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que apenas as pessoas 

físicas capazes serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial, excluídos os cessionários de direitos de pessoas jurídicas. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 

(Recurso Cível Nº 71001101120, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

28/09/2006) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

TÍTULO ORIGINALMENTE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA. POSTERIOR 

ENDOSSO EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

CESSÃO DE CRÉDITO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 8º, § 

1º, I, DA LEI 9.099/952. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007235799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/11/2017) ISSO POSTO, opino por 

DECLARAR A ILEGITIMIDADE da parte autora, a teor do art. 8º, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, e julgo extinta a presente ação, com fundamento no art. 487, 

inciso VI, do CPC, sem resolução de mérito. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  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, 22 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002129-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), ACERCA DOS 

RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS, PARA, QUERENDO, 

APRESENTAREM CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA (REQUERENTE)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

DECORLIZ LAR CENTER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001461-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAMIRO 

AZAMBUJA DA SILVA REQUERIDO: DECORLIZ LAR CENTER LTDA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a 

decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo da minuta de ID 11481518 anexada nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 29 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARI TEREZINHA SOARES TERESCHUK GALLERTH (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002149-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

P. C. GARCIA PISCINAS (EXECUTADO)

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: 

1002149-38.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: P. C. GARCIA PISCINAS Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 1.538,41 (mil, quinhentos e 

trinta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme cálculo de id. 

14988258. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de 

penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e 

interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens 

passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1003055-28.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL DE SOUSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Antes, porém, intimem-se as partes nos termos do Provimento 68/2018 do 

CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, 

nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD 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: 

1003043-14.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIVINO DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Antes, porém, 

intimem-se as partes nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido 

o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003868-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (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: 

1003868-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SOARES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ARNON OSNY, PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos. Cite-se o reclamado, constando do chamamento judicial às 

advertências legais da revelia. Fixo prazo de 30 dias para que apresente 

defesa, dispensando a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 

nº 01 da Fazenda Pública “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”. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-21.2015.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ZAQUEU REZENDE BEZERRA (REQUERENTE)

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RM BORRACHARIA (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: 

8010243-21.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ZAQUEU REZENDE BEZERRA 

REQUERIDO: RM BORRACHARIA Vistos. Intime-se o Executado para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da multa pactuada no 

acordo, sob pena de acréscimo de 10 % sobre o valor. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010455-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO RODRIGUES CORTES (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010455-42.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: PEDRINHO RODRIGUES CORTES, JOSE LOURENCO DA 

SILVA JUNIOR - ME Vistos. Ante o decurso do tempo, intime-se a parte 

Autora para junte aos autos planilha de débito atualizada, no prazo de 

cinco dias.. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (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: 

1002847-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE COELHO NOGUEIRA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, LOCALIZA RENT A CAR SA 

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 o comprovante da restrição, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005278-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

MARI ALESSANDRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005278-51.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARI ALESSANDRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Com relação à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há de se ressaltar que o 

caso em espécie alberga sua aplicação, visto que a parte reclamante 

figura claramente como consumidora, pois se utiliza de aquisição de 

serviços oferecidos pela reclamada, sendo, portanto, destinatária final do 

serviço; e, de outro lado, a parte reclamada enquadra-se como 

fornecedora, tal qual dispõe os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa 

do Consumidor. Além disso, a aplicação das normas do Código de Defesa 

do Consumidor decorre da condição de consumidora da parte autora 

(pessoa física), e também da natureza do serviço. Em se tratando de 

prestação de serviços de telefonia fixa ou móvel, é evidente que está 

presente a vulnerabilidade do consumidor, diante da hipossuficiência 

relacionada ao conhecimento técnico das questões pertinentes ao serviço 

prestado. A reclamante, no caso, tem pouco ou nenhum conhecimento ou 

controle acerca da forma de execução e prestação do serviço, daí a 

incidência do CDC. Primeiramente, importa destacar que ao contrário do 

que foi defendido pela reclamante, em se tratando de Juizados Especiais o 

demandante deve comprovar sua residência no foro no qual foi proposta a 

ação, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito pela 

incompetência do Juízo. Inclusive esse é o entendimento consolidado no 

Enunciado 89 do Fonaje: “A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”. No mérito, o pedido é 

procedente. A reclamante relatou que ao adquirir um chip da operadora 

reclamada começou a receber inúmeras mensagens de pessoas 

desconhecidas, inclusive dirigindo-a com palavras de baixo calão e 

ameaças, concluindo que a linha telefônica adquirida havia sido clonada 

ou tratava-se de outra pessoa. A reclamada, por sua vez, embora tenha 

apresentado contestação deixou de impugnar os argumentos trazidos pela 

reclamante, presumindo-se verdadeiras as alegações da autora, ante a 

ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC). Dessa forma, são 

evidentes os danos morais, dada a essencialidade, nos dias de hoje, das 

linhas de telefone móvel. Ainda que a reclamada tenha defendido a 

inexistência de dano, verifica-se que a operadora prestou serviço 

defeituoso à consumidora, atraindo, via de consequência, o dever de 

reparar o dano. Serviços de telefonia são essenciais, contudo, devem ser 

prestados com qualidade e segurança aos usuários a fim de evitar danos 

por terceiros aos consumidores desses serviços, assim como acesso 

indevido de smart fones, contas bancárias, etc. Tem-se, assim, que a 

reclamada não adotou nenhuma cautela a fim de evitar danos à 

consumidora, tampouco bloqueou os serviços da referida linha sem pedido 

da autora. A requerida também não trouxe nenhuma prova capaz de elidir 

os fatos narrados na petição inicial, ônus que lhe competia (art. 373, II, do 

CPC). Os serviços de telefonia são essenciais, e no caso houve falha na 

prestação do serviço, seja pelo fato de a linha ter sido clonada seja pelo 

fato de que a interrupção do serviço ocorreu sem anuência da 

consumidora – relacionada á continuidade do mesmo – e, não havendo 

justificativa plausível para tanto, é de se considerar a responsabilidade da 

reclamada. Faz-se necessário, diante dessas circunstâncias, arbitrar o 

valor da indenização por danos morais, tarefa sempre muito dificultosa, 

ante a ausência de critérios claros e objetivos para mensurar a dor sofrida 

por outrem. Consoante jurisprudência majoritária, para fixar o quantum, é 

necessário considerar que a indenização não visa reparar, no sentido 

literal, a dor, mas aquilatar um valor compensatório para amenizá-la. Deve, 

pois, representar para a vítima uma satisfação, igualmente moral, 

psicológica, capaz de neutralizar o sofrimento impingido. Ao mesmo tempo, 

tem de surtir um efeito pedagógico, desestimulador, a fim de evitar que o 

responsável reincida no comportamento lesivo. A fixação da indenização 

observará ainda os critérios: valor econômico de origem; natureza, 

extensão e intensidade da ofensa sofrida, com abalo das atividades 

cotidianas; condições pessoais da vítima e repercussão do dano na vida 

particular dela; capacidade econômica do ofensor e disparidade 

econômica entre as partes; grau de culpabilidade e verificação da 

ocorrência de má-fé ou de dolo; histórico anterior de ocorrências 

assemelhadas; eventual contribuição da vítima para o evento; caráter 
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preventivo da reparação do dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC). Com 

base em tais critérios, e consideradas todas as circunstâncias 

mencionadas, fixo da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pela 

reclamante. Trata-se de quantia que não se mostra ínfima nem exagerada, 

especialmente se considerado os fatos narrados na inicial. Por arremate, 

nos termos da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca”. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

MARI ALESSANDRA DE CAMPOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., e CONDENO a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de compensação pelos danos morais 

experimentados pela reclamante, sobre o qual sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

a partir da citação. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

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, 04 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, 04 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: 

1002015-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 a reclamada amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que o autor utilizou-se 

como destinatário final dos serviços de oferecidos pela instituição 

bancária, na condição de avalista de sua filha no contrato de empréstimo 

firmado com o banco requerido. Portanto, verifico a possibilidade de o 

caso ser analisado mediante a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no caso em apreço. Sustenta o autor que na condição de 

avalista de sua filha no contrato de financiamento firmado com a instituição 

bancária reclamada, mesmo após a quitação da dívida, no dia 19.03.2018, 

o seu nome ainda permanece no cadastro de inadimplentes. A requerida, 

por sua vez, defende que o autor não procurou a instituição bancária para 

informar o pagamento, cuja responsabilidade quanto à permanência do 

nome do reclamante no cadastro de devedores não pode ser-lhe 

imputado. A inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes decorreu por culpa exclusiva do autor que deixou de pagar 

a dívida na data do vencimento. Porém, após a quitação da dívida, a 

responsabilidade pela manutenção do nome do reclamante no cadastro de 

devedores é de responsabilidade da requerida, até porque a quitação da 

dívida originou-se de acordo firmado entre o autor e a instituição bancária 

e, portanto, tinha o dever de proceder à baixa da negativação do nome do 

reclamante. Assim, a conduta omissiva da instituição bancária configura 

dano moral in re ipsa, por decorrer do próprio ato omissivo do credor, não 

necessitando da prova do prejuízo, assim como de suas consequências 

para o devedor. Neste sentido: “(...) “Constitui ônus do próprio devedor a 

baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. (...) Dever do 

credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao 

devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. (...) 

Desnecessidade de requerimento formal do devedor” (STJ – 3ª Turma – 

REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

09/04/2013, DJe 16/04/2013). 2. “A inscrição/manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito 

passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in 

re ipsa. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. 

Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013). 3. Nos casos de 

“inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sem notificação, bem 

como a manutenção do registro após a quitação da dívida, o Superior 

Tribunal de Justiça tem julgado razoável o arbitramento de indenização 

entre 10 a 30 salários mínimos” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no Ag 

1096394/PE – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2011, DJe 

22/08/2011). 4. “Em se tratando de indenização por dano moral, o termo 

inicial da correção monetária incide a partir do seu arbitramento. (Súmula 

n. 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)” 

– STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 460.774/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO – j. 08/04/2014, DJe 23/04/2014. (Ap 101289/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)”. Sem destaque no original. 

Inegável, portanto, que o nome do devedor permaneceu por longo tempo 

no cadastro de devedores após o pagamento da dívida, nascendo daí o 

seu direito de ser indenizado em razão dos danos experimentados pela 

conduta omissiva do credor. O Superior Tribunal de Justiça pacificou 

entendimento de que a responsabilidade do agente causador do dano 

moral opera-se por força do simples fato da violação, pois o dano é 

inerente ao próprio evento danoso e dispensa a comprovação de prejuízo 

(dano in re ipsa); o dano moral emerge da conduta lesionada, prescindindo 

de prova. Sendo a culpa caracterizada, subsiste a obrigação de indenizar. 

Quanto ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais 

definidos, inteligência da Súmula n. 281 do STJ, atendendo às finalidades 

compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e o 

princípio geral da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade 

e adequação, e, sobretudo o grau e a repercussão moral discutida, fixo a 

compensação pelos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

considerando, de outro lado, a atenta apreciação dos fatos e análise dos 

documentos trazidos nos autos. Por conseguinte, confirmo a tutela 

antecipada concedida nos autos. Por fim, torno em definitiva a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

ARIOVALDO HIDEO SAIKI SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A., para: (i) TONAR em definitiva a liminar cocedida nos autos (Id. 

13482855) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de compensação por dano moral, sobre o qual 

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). 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, 19 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, 19 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Processo Número: 1002949-66.2017.8.11.0045
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BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002949-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: BENEDITTO & BENEDITTO 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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 a reclamada 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 telefonia fornecido pela requerida. 

Portanto, verifico a possibilidade de o caso ser analisado mediante a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. A 

reclamante argumenta ter realizado a contratação diretamente da 

reclamada um plano de telefonia móvel na linha telefônica (65) 

98153-0019, pelo preço ajustado de R$ 62,73 (sessenta e dois reais e 

sete4nta e três centavos); mas no decorrer do contrato foi surpreendida 

mediante a cobrança desse valor referente ao mês de maio/2017, porém, 

a fatura havia sido paga no dia 26.05.2017. Além disso, em julho de 2017, 

a requerida encaminhou à reclamante uma fatura no valor de R$ 530,80 

(quinhentos e trinta reais e oitenta centavos) e atualmente está recebendo 

ameaças de cancelamento da linha telefônica e inscrição no cadastro de 

inadimplentes, caso continue inadimplente em relação as faturas 

cobradas. A requerida, por sua vez, defende que não há fatura referente 

ao mês de maio de 2017 em aberto, e que o sistema da empresa consta 

que o valor foi quitado. Defendeu, outrossim, a existência de dívida em 

aberta no valor de R$ 594,88 (quinhentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e oito centavos) em decorrência da quebra de contrato 

exclusivamente por parte da reclamante, pois havia contratado o serviço 

de telefonia móvel com prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses. 

Assim, relatou que a reclamante assinou o contrato em 20.02.2016 e 

permaneceu vinculada ao contrato até o mês de março de 2017, quando 

então solicitou o cancelamento. Dessa forma, esse valor refere-se à multa 

por quebra de contrato. Com efeito, os valores questionados pela 

reclamada não são os mesmos descritos na petição inicial pela autora. 

Contudo, é possível verificar que a cobrança referente ao mês de 

maio/2017 a concessionária de telefonia informou que não há débito 

pendente de pagamento na linha telefônica da reclamante, de modo que 

eventual inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes 

referente ao débito aqui questionado será indevida e ilegal, respondendo a 

requerida por eventuais danos à parte reclamante daí decorrentes. Quanto 

ao contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, o contrato 

juntado pela requerida é possível dele extrair que a reclamante aderiu ao 

plano no dia 20.02.2016. Por outro lado, a Cláusula Primeira do contrato 

traz a informação que o cliente deveria permanecer vinculado ao contrato 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses em relação ao uso do plano de 

Voz e Pacote de Dados Multi e de 12 (doze) meses em relação ao uso do 

serviço para Plano de Dados e Serviços, sob pena de multa contratual por 

quebra de vínculo de permanência. A possibilidade de fidelização de 

cliente é prevista expressamente, nas normas atinentes ao setor de 

telefonia. A Resolução n. 477/2007 da Anatel, alterada pela Resolução n. 

632/2014, estabelecia: Art. 40. A prestadora do Serviço Móvel Pessoal 

poderá oferecer benefícios aos seus Usuários e, em contrapartida, exigir 

que os mesmos permaneçam vinculados à prestadora por prazo mínimo. 

(...) § 9º O tempo máximo para o Prazo de Permanência é de 12 (doze) 

meses. Igualmente, autoriza a Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96: 

5.1.1.1. A Concessionária do Serviço Móvel Celular pode estabelecer 

prazo de carência de vinculação do Assinante a um Plano de Serviço 

Alternativo por ela oferecido. 5.1.1.1.1. O prazo de carência não poderá 

ser superior a 12 (doze) meses. Assim, é devida a cobrança da multa 

decorrente da quebra da fidelidade quando ocorrer em prazo inferior a 12 

(doze) meses, uma vez que o prazo estipulado no prazo de 12 (doze) 

meses, não implica em abusividade. No caso em análise, constata-se que 

em relação ao contrato assinado no dia 20.02.2016, a reclamante cumpriu 

o que determinado na Resolução n. 477/2007 da Anatel, bem como na 

Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96, tendo em vista que a suposta 

renovação ocorreu somente no dia 23.02.2007, quando então havia 

decorrido o prazo de 1 (um) ano do contrato anterior, não podendo a 

reclamada impor ao consumidor restrições e cobranças indevidas 

decorrentes do contrato cumprido. Logo, deve-se reconhecer a 

inexistência de cobranças decorrentes de multa por fidelização em 

relação ao contrato assinado no dia 20.02.2016, porquanto a requerida 

está levando em consideração o contrato anterior; mas o mesmo, como 

analisado, foi cumprido integralmente pela reclamante. Por fim, entendo 

que a conduta da reclamada decorreu da falha na prestação do serviço 

ao consumidor, seja nas cobranças indevidas da fatura quitada e também 

em razão da cobrança de multa contratual sabidamente indevida, seja pelo 

pelas ameaças de inscrever o nome da autora no cadastro de devedores 

como forma de impor autoridade sobre o consumidor e obrigar ao agir de 

forma submissa à autoridade da operadora de telefonia, 

caracterizando-se, assim, o dever de indenizar. Desse modo, reconheço o 

ilícito perpetrado pela reclamada, que se descurou dos deveres inerentes 

ao desenvolvimento de suas atividades. Evidente, por outro lado, a falha 

na prestação nos serviços prestados pela requerida, que agiu de forma 

descuidada, infringindo deveres inerentes à sua atividade, motivo pelo 

qual deve ser responsabilizada, na forma do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. O pedido de danos morais merece acolhimento, 

porém, com redução do valor pleiteado, que se mostra excessivo. À 

míngua de critério legal, devem ser considerados os objetivos punitivo e 

compensatório da sanção pecuniária. Levando-se em consideração, a 

capacidade econômico-financeira das partes, o grau de culpa da 

requerida e o descuido de sua atuação, sobretudo da falha na prestação 

do serviço, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com os acréscimos legais, ressaltando, contudo, que de acordo com a 

jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido não implica em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. em desfavor de TIM 

CELULAR S/A., para: (i) RECONHECER a quitação da fatura referente à 

linha telefônica (65) 98153-0019, no valor de R$ 62,73 (sessenta e dois 

reais e setenta e três centavos) em relação ao mês de maio/2017; (ii) 

DECLARAR inexigível a dívida de R$ 530,80 (quinhentos e trinta reais e 

oitenta centavos), devendo a reclamada ajustar a fatura referente a essa 

cobrança ao valor contratado de R$ 62,73 (sessenta e dois reais e 

setenta e três centavos), inclusive, abstendo-se de incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplente em relação aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e; (iii) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de compensação por dano moral, sobre o qual 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). 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, 19 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, 19 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011526-16.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA WOICIEK (EXEQUENTE)

FELIX TADEU NECKEL (EXEQUENTE)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DERCIO MUNIZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011526-16.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: FELIX TADEU NECKEL, 

MELISSA WOICIEK EXECUTADO: JOAO DERCIO MUNIZ DE ARAUJO, 

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP Vistos. Inicialmente, 

promova o cadastro do novo causídico do executado, conforme petição 

de id. 13706893. Tendo em vista que a penhora realizada não foi 

suficiente para o pagamento integral do débito, defiro penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que o Executado eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 2.671,11 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e onze 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ao final de todo o 

processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o credor para 

indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 53, 

§4º, LJE. Considerando que a parte executada intimada da penhora 

quedou-se inerte, expeça-se alvará para liberação do valor incontroverso 

em favor do exequente, atentando-se para o cumprimento do Provimento 

n. 68 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se o exequente, 

pessoalmente, da liberação do alvará, nos termos do artigo 450 da CNGC. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (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: 

1002915-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIANE VIEIRA SOUSA 

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, 19 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

CARLOS GREISON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PERES DE OLIVEIRA (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: 

1003321-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS GREISON FERREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: UELITON PERES DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se 

Ação de Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de 

tutela antecipada. O Autor sustenta em suas razões que no ato da sua 

eliminação não foi comunicado do citado curso, contudo alega que realizou 

o curso de formação quando ingressou nos quadros do Sistema 

Socioeducativo anteriormente. Requer deste juízo a determinação para 

que os responsáveis pelo Sistema Socioeducativo realizem novo curso de 

formação, e alega ainda que existe caso similar com pendência judicial. 

Pois bem. Considerando que o Autor não trouxe aos autos novos fatos 

capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de tutela 

antecipada, bem como o fato do curso de formação já ter ocorrido, sendo 

fase do novo teste seletivo, a decisão proferida nos autos deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

setembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-12.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA OSORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRAZ PAULO PAGOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011039-12.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSÉ DA SILVA OSÓRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para no prazo de 10 

(dez) dias fornecer o endereço do reclamado (ID Nº 14765411), sendo 

que o promovente deixou transcorrer o prazo o prazo sem manifestação 

nos autos conforme Certidão constante no (ID Nº 15165369), 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 PAGOTTO Juiz 

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, 19 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON DARLEI QUINZANI (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))
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HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - EPP (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: 

8010226-48.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ENILSON DARLEI QUINZANI 

REQUERIDO: J. N. BONIFACIO & CIA LTDA - EPP Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. Primeiramente, ressalto que a primeira reclamada fez 

acordo com o reclamante em relação ao objeto da causa, de modo que 

esta sentença será apenas em relação à segunda reclamada J.N. 

BONIFÁCIL & CIA LTDA. A reclamada devidamente citada deixou de 

comparecer à audiência, bem como deixou de apresentar contestação, 

motivo pelo que qual decreto-lhe a revelia, na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos materiais da 

revelia, por força do artigo 345, inciso IV, do CPC. O reclamante alega ser 

titular da linha telefônica n. (65) 9915-1033, necessitando do número para 

fazer e receber ligações de clientes. Porém, no mês de abril de 2015 

passou a ter problemas com a linha telefônica, e teve de realizar a troca 

do chip algumas vezes, inclusive teve de trocar o aparelho; mas o 

problema persistia, notadamente em fazer e receber ligações. Ao procurar 

saber o que estava acontecendo foi constatado que a linha da qual era 

titular foi vendida para terceira pessoa, no dia 07.08.2015, informação 

dada pelo gerente da reclamada. Em que pese os depoimentos das 

testemunhas de que depois de certo tempo não conseguiram falar com o 

reclamante na linha telefônica de sua propriedade, fato é que a 

responsabilidade pela habilitação e controle da propriedade das linhas 

telefônica é da operadora de telefonia. O comerciante de chip não tem 

responsabilidade pelo controle da titularidade das linhas telefônicas, cuja 

responsabilidade somente deve ser imputada à operadora que detém todo 

o controle, cadastro e dados dos respectivos titulares. Verifica-se que 

pelas provas colhidas nos autos eventual falha na prestação do serviço 

foi em relação à linha telefônica de propriedade do autor, que 

supostamente estava cadastrada para terceira pessoa. Ressalto que, com 

fundamento na teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aquele que se dispuser a exercer qualquer 

atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes 

dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se 

da análise de culpa. Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor 

somente poderá ser ilidida, quando verificada a ocorrência de uma das 

hipóteses de excludente de responsabilidade, consubstanciada em culpa 

exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. No caso em 

análise, a habilitação do chip de propriedade do autor não pode ser 

atribuída exclusivamente a terceiro ou ser considerada fortuito externo, 

pois trata-se de situação ligada diretamente à atividade da operadora de 

telefonia. Portanto, trata-se de hipótese previsível e inerente à atividade 

empresarial, razão pela qual deverá ser suportado por aquele que exercer 

seu mister no mercado de consumo, respeitando-se, assim, as diretrizes 

traçadas na legislação protetiva. Importante ressaltar que facilidades 

adotadas pelas operadoras de telefonia na habilitação e instalação dos 

telefones, ao mesmo tempo que possibilitam rapidez e agilidade na 

expansão e comercialização dos serviços, provocam sua natural 

responsabilidade por atos perante os consumidores, eis que, se as 

operadoras de telefonia aufere vantagem utilizando-se de tais facilidades, 

por certo que deve também arcar com as consequências delas originadas. 

Ocorre que no caso dos autos o reclamante fez acordo com a primeira 

reclamada – operadora dos serviços de telefonia, a qual detém todos os 

meios técnicos para a gestão e manutenção de cadastro de consumidores 

titulares de linhas telefônicas mantidas em seu cadastro. O próprio 

reclamante alegou em sua peça inicial que a linha telefônica estava 

funcionando normalmente – no período de quatro anos – quando começou 

a apresentar defeitos. Veja que o autor somente procurou a segunda 

requerida após a constatação do problema para fazer e receber 

chamadas e que segunda requerida orientou o autor a trocar o chip, mas 

ao procurar a segunda requerida o problema era pré-existente. Logo, 

entendo que não há responsabilidade da requerida em relação à 

transferência da linha telefônica do autor para terceira pessoa e que 

somente a operadora do serviço possui condições técnicas de controle do 

banco de dados de seus consumidores, cuja responsabilidade foi 

reconhecida pela operadora de telefonia ao firmar acordo com o autor. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por ENILSON DARLEI QUINZANI 

em desfavor de J.N. BONIFÁCIL & CIA LTDA., e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito na forma 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). Retifique-se na autuação e no sistema 

eletrônico acerca da exclusão da requerida Vivo S.A., tendo em vista que 

as partes formalizaram acordo, cuja sentença transitou em julgado. 

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, 19 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, 19 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010732-29.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA ATAIDES FILHO (EXEQUENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ESTEFANO S. DA SILVA (EXECUTADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010732-29.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: RAIMUNDO VIEIRA ATAIDES 

FILHO EXECUTADO: MARCOS ESTEFANO S. DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo não comprovou nos autos o 

pagamento do crédito, sendo efetuados dois bloqueios de ativos 

financeiros (Id. 14700391 e 15265987) que resultaram no pagamento 

integral da dívida. Além disso, o executado se manifestou no id. 15284487, 

informando não haver oposição a penhora realizada, bem como requereu 

a extinção. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso 

Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, 

consolidou entendimento acerca da responsabilidade do devedor, 

definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da 

presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 

925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito em 

julgado, bem como cumprido o determinado no Provimento n. 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 15306748. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004450-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

REGINA SILVA LIMA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004450-55.2017.8.11.0045. REQUERENTE: REGINA SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos 

o pagamento do crédito. Além disso, o exequente manifestou 

concordância com o pagamento da quantia depositada nos 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, o correto é a extinção da presente execução, 

pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito em julgado, bem como 

cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 14745436. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003781-65.2018.8.11.0045; Valor causa: $517,279.71; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

CONSTRUART LTDA REQUERIDO: JONAS RODRIGUES GARCIA, DIONEIA 

MARCIA GARCIA Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 19 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003434-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ GUILHEN (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARINES MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

ARACY SANTIAGO MARTINS (AUTOR(A))

C. E. D. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA (RÉU)

PEDRO BIMBATO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003434-32.2018.8.11.0045; Valor causa: $1,529,518.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): CARLOS EDUARDO DE SOUZA GUILHEN, MARINES MORAES 

DE SOUZA, ARACY SANTIAGO MARTINS, TOMAZ GUILHEN RÉU: VIEIRA 

& PIZZOLI VIEIRA LTDA, PEDRO BIMBATO, HDI SEGUROS S.A. Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado da Requerente, para no prazo legal, se manifestar, acerca do 

Ar de citação de Pedro Bimbato, o qual retornou com a observação de que 

não existe o n.º indicado. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LANZON DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA XODO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001283-93.2018.8.11.0045; Valor causa: $15,620.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS ARAUJO REQUERIDO: 

ALESSANDRO LANZON DA SILVA, TRANSPORTADORA XODO LTDA 

Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade 

de Advogado da Requerente, para se manifestar, no prazo legal, acerca 

da juntada do AR de citação negativo. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora 

Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001917-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001917-89.2018.8.11.0045; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): TALITA PAIVA DA SILVA RÉU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo 

legal, impugnar à contestação juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 

19 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora 

Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

JACKSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001941-20.2018.8.11.0045; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 
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AUTOR(A): JACKSON DA SILVA RÉU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo 

legal, impugnar à contestação juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 

19 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora 

Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000424-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS BORGES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

P R O C E S S O  N . º  1 0 0 0 4 2 4 - 1 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: PAULO REIS BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 17:30 horas. 

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC). Defiro o pedido de substituição das 

testemunhas, conforme formulado na petição Id n° 12125419. Consigne-se 

que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, por 

meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC. Se preferir, poderá 

trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, independentemente de 

intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC). Intimem-se as partes e 

seus procuradores. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003163-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES MEL PAULINO PIMENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003163-57.2017.8.11.0045; Valor causa: $32,295.10; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Partes do 

processo: EXEQUENTE: MARCOS ALVES MEL PAULINO PIMENTA 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Senhor(a) Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para se manifestar, no prazo legal, acerca da juntada dos ARs negativos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. S. (AUTOR(A))

W. F. R. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. (ADVOGADO(A))

H. F. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. D. R. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002999-58.2018.8.11.0045 AÇÃO ORDINÁRIA 

COM PEDIDO LIMINAR REQUERENTE: RICARDO JOSÉ SCHIFFL por sua 

genitora JULIANA FERREIRA REQUERIDA: SECRETARIA DE SAÚDE DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT VISTO. Trata-se de AÇÃO DE ORDINÁRIA COM 

PEDIDO LIMINAR, tendo as partes acima identificadas. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerida apresentou contestação no 

evento de ID n° 14675217, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, 

alegando que o Município de Lucas do Rio Verde habilitado para a Gestão 

Plena da Atenção Básica Ampliada, não está apto ao fornecimento de 

procedimentos clínicos/cirúrgicos de MÉDIO/ALTO CUSTO, o que sob sua 

ótica, se trata de dever do Estado. Requereu ainda, o chamamento do 

Estado do Mato Grosso ao processo. A parte autora manifestou-se no 

evento de ID n° 14995685 , informando o descumprimento da liminar 

concedida (ID n° 14539072), requerendo o bloqueio judicial do valor de R$ 

R$114.460,00 (cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta reais), para 

o custeio do tratamento pleiteado, incluindo a importância de R$5.500,00 

(cinco mil e quinhentos reais) de multa pelo descumprimento da decisão 

liminar até 27/08/18. A impugnação foi apresentada no documento de ID n° 

15384978, confutando os argumentos explanados pela parte requerida, 

bem como reiterou os pedidos inaugurais. É o relato necessário. Decido. 

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte 

requerida na defesa e pedido de chamamento do Estado do Mato Grosso 

ao processo. Pois bem, não merece acolhimento a preliminar vindicada, 

pois a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar 

sistema unitário de saúde de forma hierarquizada, não pode se sobrepor à 

solidariedade constitucional. Além do mais, segundo entendimento 

itinerante de nossos Tribunais que o Estado, em todas as suas esferas de 

poder, deve-se assegurar o direito à vida e à saúde, fornecendo 

gratuitamente o tratamento médico cuja família não tem condições de 

custear, ou seja, trata-se de responsabilidade solidária, estabelecida nos 

artigos 196 e 227 da Constituição Federal, podendo o autor da ação exigir, 

em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer 

dos entes públicos. Nesse sentido, colaciono os julgados dos Tribunais 

pátrios, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 241 DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR 

QUALQUER DOS ENTES PÚBLICOS. 1. O fornecimento gratuito de 

medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade 

solidária da União, do Estado e do Município, derivada do artigo 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, permitindo ao 

cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 

obrigação de qualquer dos entes públicos. 2. É dever do Município 

fornecer medicamentos a pessoas carentes, demonstrados os 

pressupostos constantes da Lei n.º 9.908/93. Preliminar rejeitada. 

Apelação desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70008743460, VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

DES. MARCO AURÉLIO HEINZ, JULGADO EM 18/08/2004).” 

“ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. 1. Esta Corte tem reconhecido 

que os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, têm o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 

serviços públicos de saúde (art. 198). 4. In casu, não havendo prova 

documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela administração 

pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante - 

declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo 

de receber do Estado o remédio pretendido. 5. Recurso provido. RMS 
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17425 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 

14/09/2004,DJ 22.11.2004 p. 293.” “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. PRELIMINARES: DE INCOMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL EM 

FORNECER MEDICAMENTO - REJEITADA (SÚMULA 02 DESTE TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA). VEDAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA 

FAZENDA PÚBLICA - REJEITADA. DEVER DO MUNICÍPIO DE FORNECER 

TRATAMENTO MÉDICO, INCLUINDO MEDICAMENTO E CIRURGIA A 

PESSOAS CARENTES. SÚMULA 01 DO TJPI. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. "O Estado e os Municípios respondem solidariamente pelo 

fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas 

necessitadas, na forma da lei, podendo ser acionados em juízo em 

conjunto ou isoladamente" (Súmula nº 02 do TJPI). 2. Os direitos 

fundamentais de caráter assistencial, como o fornecimento de tratamento 

médico, medicamentos e, ainda, a realização de procedimento cirúrgico 

pelo Poder Público, compreendidos dentro dos direitos constitucionais 

mínimos, indispensáveis à promoção da existência digna às pessoas 

necessitadas, na forma da lei, prescindem de previsão orçamentária para 

terem eficácia jurídica (Súmula nº 01 do TJPI). 3. Recurso conhecido e 

improvido. TJPI 201500010003375 - Órgão Julgador 3ª Câmara 

Especializada Cível. Publicação 28/03/2016. Relator Des. Francisco 

Antônio Paes Landim Filho.” “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

SOLIDARIEDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE 

ASSEGURADO. OBRIGAÇÃO DE OS RÉUS FORNECEREM OS 

MEDICAMENTOS INDICADOS OU OUTROS QUE VIEREM A SER 

NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO PRESCRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO 

DE BELFORD ROXO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGITIMIDADE AD 

CAUSAM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR NÃO CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE OS RÉUS AUTORIZAREM 

CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIOS À SAÚDE DA 

AUTORA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA FORMA DO ENUNCIADO 

N.º 27, DO AVISO TJ N.º 83, DE 17/12/2009. VALOR MENOR QUE O 

CORRESPONDENTE A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO ÀDEFENSORIA PÚBLICA. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 221, DO TJRJ. “Os municípios e as 

fundações autárquicas municipais respondem pela verba honorária devida 

ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública, em caso de 

sucumbência”. O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO É ISENTO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS, NA FORMA DO ART. 17, IX DA LEI ESTADUAL 3.350/99. 

CONTUDO, NÃO É ISENTO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, EIS 

QUE ATUOU NA CONDIÇÃO DE RÉU E FOI VENCIDO NA DEMANDA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS E, EM REEXAME NECESSÁRIO, 

CONDENO O MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO AO PAGAMENTO DA TAXA 

JUDICIÁRIA.” “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE 

EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE – DEVER DO ESTADO EM SENTIDO 

AMPLO - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – MULTA EXCESSIVA – 

REDUÇÃO A VALORES RAZOÁVEIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo na realização de exames de 

alta complexidade a pacientes que deles necessitem. 2. A multa 

cominatória exorbitante deve ser reduzida, a fim de se adequar ao 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (ReeNec 34189/2012, 

DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/09/2012, Publicado no DJE 21/09/2012). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE AÉREO – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

VAGA EM UTI– MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde. É permitido ao Juízo da 

execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no 

cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda 

Pública. Contudo, o valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento 

de ordem judicial deve-se mostrar razoável e proporcional Na fixação dos 

honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu 

serviço.” (TJ/MT, Ap 146012/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015). 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É inconteste o 

dever do Estado de promover atos indispensáveis à concretização do 

direito à saúde do cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária 

ante a existência de meios coercitivos mais eficazes na consecução da 

tutela pretendida.” (TJ/MT, ReeNec 106278/2012, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2013, 

Publicado no DJE 28/11/2013). Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pela parte requerida, tendo em vista a solidariedade dos 

entes federados na prestação de saúde ao cidadão, nos termos 

constitucionais e infraconstitucionais, bem como indefiro o pedido de 

chamamento do Estado do Mato Grosso ao processo, conforme os 

argumentos alhures explanados. No tocante ao pedido de bloqueio judicial, 

o enunciado n.º 56, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, 

estabelece: “56 – Saúde Pública - Havendo depósito judicial por falta de 

tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento 

licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é prudente, 

sempre que possível, que se exija da parte a apresentação prévia de três 

orçamentos.” Assim, em que pese a alegação da parte autora, acerca da 

interação terapêutica do paciente no Instituto de Reabilitação 

Neuropediatrica - IRNP, com vínculo completamente integrado e 

acostumado com os profissionais especializados, em se tratando de 

demanda que envolve constrição de valores da Fazenda Pública, forçosa 

a observação do princípio da menor onerosidade, necessitando assim, 

que sejam apresentados orçamentos pra ponderação dos valores 

comumente cobrados na esfera particular, possibilitando a escolha do 

prestador de serviços com menor preço ofertado. Em relação ao pedido 

de inclusão do valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de multa 

pelo descumprimento da decisão liminar até 27/08/18, no montante a ser 

bloqueado, considerando que a pretensão almejada poderá ser alcançada 

mediante bloqueio de valores para o custeio do tratamento pleiteado, a 

execução da multa acarretará maior onerosidade ao erário público. 

Portanto, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao erário público, 

indefiro o pedido de multa requerido. Isso posto, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente 03 (três) orçamentos das 

despesas para custeio do tratamento prescrito ao paciente. As partes 

deverão se manifestar quanto as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000264-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. D. (AUTOR(A))

N. Z. D. (AUTOR(A))

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAMARA OLIVEIRA ZAVASKI (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000264-86.2017.8.11.0045; Valor causa: $37,480.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR(A): NICOLAS ZAVASKI DANTAS, ALANA ZAVASKI DANTAS 

REPRESENTANTE: SUZAMARA OLIVEIRA ZAVASKI RÉU: AZUL LINHAS 

AEREAS Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado da Requerente, para no prazo legal, impugnar à 

contestação, juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97830 Nr: 4218-65.2014.811.0045

 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: MARELENE TEREZINHA CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, tendo as 

partes acima identificadas.

Verifica-se que o INSS ofereceu porposta de acordo, conforme petição de 

pp. 109/111, autorizado pela Lei 10.259/2001, art 10, § 1°, sendo que a 

parte autora concordou com a proposta, conforme se vê da manifestação 

do causidico da autora de p. 112/verso, advogado com poderes para 

transigir e dar quitação (procuração de pp. 22 ), assim a homologação de 

rigor se impõe.

Posto isto, HOMOLOGO o acordo realiza as pp. 109/111, para que surta 

seus juridicos e legais efeitos e julgo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC e art. 924, inciso II, do 

CPC.

Sem custas, face a isenção do ente publico e gratuidade concedida a 

autora e, honorários conforme acordado.

Após, o trânsito em julgado da sentença, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento 

definitivo do feito.

P.R.I.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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133228 Nr: 49500-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 Vistos.

Veridica-se dos autos à p. 117, que as partes pugnam pela redesignação 

de audiência em comum acordo.

Isso posto, defiro o pedido e, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 17 de outubro de 2018, às 17h30.

Intimem-se pessoalmemte as partes, bem como seus procuradores via 

DJe.

Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40505 Nr: 811-56.2011.811.0045

 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: EDGAR TABAJARA PINTO, ANDRÉ ALEXANDRE 

FARIAS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, 

TRANSPORTE PANORAMA LTDA, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS HENRIQUE F. LIMA - 

OAB:14.266-B/MT, HUMBERTO SILVA QUEIROZ - OAB:3571-B/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE 

VEÍCULOS, tendo as partes acima identificadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 237/238V entabularam acordo, 

englobando os presentes autos, requerendo a sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento integral do pactuado.

À p. 240 dos autos, a parte autora informou o cumprimento integral do 

acordo, requerendo a finalização do feito.

Assim, verificando que o acordo havido entre as partes fora assinado 

pelos advogados de ambos os litigante, os quais possuem poderes para 

transigir, conforme procurações encartadas às pp. 16, 72, 118/120, 

considerando ainda, o adimplemento integral da avença, conforme 

informado (p. 240), a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

Sem custas, nos termos do art. 90,§ 3° do CPC. Cada parte ficará 

responsável pelo pagamento dos honorários de seus respectivos 

advogados, conforme pactuado (Item 9 – p. 238).

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 226-38.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES VALCANAIA, SERGIO PAULO 

VALCANAIA, MARCELO VALCANAIA, SUZANA DA SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAM DE M. BORGES RUGINSKI - OAB:13.462

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93867 Nr: 910-21.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLYN HYDYMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.67. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 157403 Nr: 4295-35.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOAO PAULO TOVO, BERNADETE CRISTINA MARTINS 

TOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PAULO TOVO

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

JARDIM - OAB:PR/77.875, SIDNEI DE SOUZA JARDIM - OAB:PR/33.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.13. No prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41678 Nr: 1987-70.2011.811.0045

 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): DIRCEU ILMO BERGGUIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.116, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 1100-23.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEONARDO HANSEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Impulsiono os autos para Intimação do executado para que promova o 

pagamento dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39774 Nr: 101-36.2011.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SILVA PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLLO INDUSTRIA, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NARJARA FORNARI CENCI - OAB:OAB/MT 8911

 Apresentada a proposta de honorários, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte embargante para se manifestar, havendo concordância, 

deverá o embargante depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 22592-32.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROSA TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113353 Nr: 5697-59.2015.811.0045

 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: HELIZABETH PEREIRA DA SILVA DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA FATIMA DA SILVA 

NERY - OAB:20001/O, RAFAELA DJOANA CAVALLI - OAB:19.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106314 Nr: 1982-09.2015.811.0045

 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 ELIAS MIRANDA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora para 

manifestar-se da petição do requerido de p. 87/88.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO (ADVOGADO(A))

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(AUTOR(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VALDEMAR BUTTNER (RÉU)

ELAINE KESSLER BUTTNER (RÉU)

EDEMAR EICHELT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000347-05.2017.8.11.0045; Valor causa: $7,037,528.43; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: AUTOR(A): SOLO VIVO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA RÉU: CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER, ELAINE KESSLER BUTTNER, EDEMAR EICHELT 

Pessoa a ser citada EDEMAR EICHELT Data de Distribuição da Ação: 

20/02/2017 13:31:20. 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 responder, casa queira , a ação. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução promovida pela AUTOR(A): 

SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA em face de 

CARLOS VALDEMAR BUTTNER, ELAINE KESSLER BUTTNER, EDEMAR 

EICHELT, alega ser credora dos réus da quantia de 5.520.000 kg (cinco 

milhões quinhentos e vinte mil quilogramas), correspondente a 92.000 

sacas de soja de 60 kg cada uma, representada pela Cédula de Produto 

Rural (CPR) n.º 41603/022006, vencida em 28.02.2006. Aduz que no item 

“4” da CPR os requeridos prometeram formar a lavoura para cumprir a 

obrigação de entregar a soja, na área objeto da matrícula n.º 4.172 do CRI 

de Lucas do Rio Verde, denominada Fazenda Rio Grande do Sul de 

propriedade de Olavo Demari Webber, e ainda, consoante item “10, 

fizeram constar Penhor Cedular de 1º Grau e sem concorrência de 

terceiros da quantia de 5.520.000 kg (cinco milhões quinhentos e vinte mil 

quilogramas), sobre a área total de 2.300 hás que os requeridos 

exploravam com a intervenção e garantia do Sr. Olavo Demari Webber. 

Discorre que no dia do vencimento para entrega do produto constante na 

Cédula de Produto Rural em questão, os requeridos cumpriram 

parcialmente a obrigação, depositando no armazém designado a quantia 

de, tão somente, 576.179 kg (quinhentos e setenta e seis mil e cento e 
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setenta e nove quilogramas), correspondente a 9.602,89 sacas de soja de 

60 kg cada. Portanto, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que 

seja determinada aos requeridos, a entrega de 6.426.967,30 kg (seis 

milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete e 

trinta quilogramas), correspondentes a 107.116,11 sacas de soja de 60 kg 

cada, padrão tipo exportação, com umidade de até 14%, impureza de até 

1%, com grãos avariados e/ou quebrados de até 8%, sendo que o 

percentual de grãos ardidos não poderá ser superior a 5%, acrescido de 

multa moratória e perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

incidência de multa diária não inferior a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). . Despacho/Decisão: Decisão/Despacho: VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA em face de CARLOS VALDEMAR BUTTNER e outros. Em síntese, 

alega ser credora dos réus da quantia de 5.520.000 kg (cinco milhões 

quinhentos e vinte mil quilogramas), correspondente a 92.000 sacas de 

soja de 60 kg cada uma, representada pela Cédula de Produto Rural (CPR) 

n.º 41603/022006, vencida em 28.02.2006. Aduz que no item “4” da CPR 

os requeridos prometeram formar a lavoura para cumprir a obrigação de 

entregar a soja, na área objeto da matrícula n.º 4.172 do CRI de Lucas do 

Rio Verde, denominada Fazenda Rio Grande do Sul de propriedade de 

Olavo Demari Webber, e ainda, consoante item “10, fizeram constar 

Penhor Cedular de 1º Grau e sem concorrência de terceiros da quantia de 

5.520.000 kg (cinco milhões quinhentos e vinte mil quilogramas), sobre a 

área total de 2.300 hás que os requeridos exploravam com a intervenção 

e garantia do Sr. Olavo Demari Webber. Discorre que no dia do vencimento 

para entrega do produto constante na Cédula de Produto Rural em 

questão, os requeridos cumpriram parcialmente a obrigação, depositando 

no armazém designado a quantia de, tão somente, 576.179 kg (quinhentos 

e setenta e seis mil e cento e setenta e nove quilogramas), 

correspondente a 9.602,89 sacas de soja de 60 kg cada. Portanto, requer 

a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada aos 

requeridos, a entrega de 6.426.967,30 kg (seis milhões, quatrocentos e 

vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete e trinta quilogramas), 

correspondentes a 107.116,11 sacas de soja de 60 kg cada, padrão tipo 

exportação, com umidade de até 14%, impureza de até 1%, com grãos 

avariados e/ou quebrados de até 8%, sendo que o percentual de grãos 

ardidos não poderá ser superior a 5%, acrescido de multa moratória e 

perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de 

multa diária não inferior a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Com dito, cuida-se de AÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima qualificadas. Inicialmente, 

torno sem efeito o despacho erroneamente lançado sob a Id n.º 5798537, 

vez que seu conteúdo não guarda semelhança com este processo, assim, 

recebo a presente ação com fulcro no art. 286, II, do CPC. Ainda, diante da 

alegada dificuldade financeira da autora e impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais, demonstrada através dos documentos juntados 

sob as Ids n.º 4730663 (homologação do plano de recuperação judicial), 

n.º 4730674 (acórdão do TJ/MT deferindo a gratuidade da justiça à 

autora), n.º 4730680, 4730682 e 4730690 (extratos bancários), n.º 

4730683, 4730686 (extrato SERASA e certidões de protesto), n.º 4730692 

e 4730695 (relatório encargos funcionários), defiro a gratuidade da justiça 

e passo então, à análise do pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. Segundo o art. 300 do novo 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 (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Já o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que “a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Pois bem. Pretende a autora, o 

recebimento de crédito (soja em grãos) oriundo da Cédula de Produto 

Rural n.º 41603/022006, vencida em 28.02.2006, acrescida de multa 

moratória e perdas e danos, diante do não pagamento do total na data 

aprazada. Analisando o caso posto, verifica-se demonstrado a realização 

de negócio jurídico da parte autora com os requeridos, através da Cédula 

de Produto Rural n.º 41603/022006 (Id n.º 4730659). Contudo, o título que 

embasa a presente ação foi pactuado em 05.08.2005, ou seja, a mais de 

10 (dez) anos, bem como a extinta ação de execução (código: 24942), 

teve o seu trânsito em julgado em 30.08.2012, conforme explanado pela 

própria autora, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, visto que a requerente esperou mais de 04 

(quatro) anos para buscar o recebimento de seu crédito em Juízo. 

Ademais, a simples alegação de a empresa autora estar em recuperação 

judicial, não enseja a urgência da medida, posto que a sua “saúde 

financeira” não pode depender única e exclusivamente de um só contrato. 

Ainda, a CPR em questão, previa a entrega de coisa certa, ou seja, soja 

tipo exportação, a granel, referente à safra 2005/2006, a qual deveria ser 

formada na Fazenda Rio Grande do Sul, neste município, assim, diante do 

lapso temporal decorrido entre a data da exigência da obrigação e a 

presente data, necessário se faz averiguar a existência de plantação nos 

mesmos moldes descritos no título, o que sequer foi demonstrando pela 

autora. Além do que, diferentemente do alegado na inicial, pelas notas 

fiscais juntadas sob a Id n.º 4730670, verifica-se a entrega de 1.045.945 

kg de soja em grãos pelos requeridos à empresa autora, e, em se tratando 

de ação que visa não só o recebimento de suposto crédito remanescente, 

como também aplicação de multa moratória e perdas e danos, necessário 

a dilação probatória para apuração do devido. Com estas considerações, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora 

porque não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da 

liminar pretendida. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 10 de agosto de 2017, às 16:30 

horas. Proceda a escrivania o agendamento da audiência no sistema PJE. 

Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da data designada. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes 

deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação os réus poderão oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pela autora (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

junho de 2017. GISELE ALVES SILVA/Juíza de Direito. Vistos. Redesigno 

audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC desta 

Comarca, no dia 20 de setembro de 2018, às 17h00min. Proceda a 

escrivania o agendamento da audiência no sistema Pje. Cite-se e intime-se 

o requerido Edemar Eichelt no endereço obtido através de busca no 

Sistema Infojud (em anexo). Intimem-se, pessoalmente, os demais 

requeridos já citados, a fim de que compareçam à audiência conciliatória. 

A intimação da autora deverá ser feita na pessoa de seu advogado. 

Restando infrutífera a citação do requerido Edemar, desde já, defiro a 

citação por edital, devendo as escrivania proceder a expedição do 

necessário, bem como o cancelamento da audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo para 

responder é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), O prazo para a parte, o 

procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público será contado da citação, da intimação ou da notificação; 

Considera-se dia do começo do prazo: a data de juntada aos autos do 

aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; a 

data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a 

intimação for por oficial de justiça; a data de ocorrência da citação ou da 

intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de 

secretaria; o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando 

a citação ou a intimação for por edital; o dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; a data de juntada do 

comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de 

juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a 

citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; a data de 

publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou 

eletrônico; o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada 

dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. Esse prazo será 

contado EM DOBRO, no caso de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública (art 185 do CPC) ou no caso de que o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público (art. 180 e 183 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (art. 344 

do CPC). Eu, FLAVIA REGIANE GONCALVES ROSSETTO, digitei. LUCAS 

DO RIO VERDE, 19 de setembro de 2018 Cristina Vargas Reis Gestora 

Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 
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AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO SILVA BASTOS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N. 1003785-05.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário com pedidos alternativos de 

auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência, proposta por raimundo nonato silva bastos em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

restabelecer liminarmente o benefício de auxílio doença, alternativamente o 

benefício de aposentadoria por invalidez, cessado administrativamente em 

04.04.2017 (ID n.º 15268983). 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. O art. 15, II da Lei 

8.213/1991, nos traz que mantém a qualidade de segurado até 12 meses 

após a cessação das contribuições (chamado de “período de graça”), 

conforme § 4º do art. 15 da Lei 8.213/1991. Pois bem, compulsando os 

autos verifica-se a necessidade de realização de pericia médica, para que 

seja averiguado se o requerente, na data de 04.04.2017 (ID n.º 

15268983), se encontrava realmente incapacitado e até quando a referida 

incapacidade se manteve, para se avaliar se houve a perda da qualidade 

de segurado. 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 15268971). 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: 1003792-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA KUNZLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003792-94.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM 

RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DO PERÍODO RURAL, proposta por 

VERA LÚCIA KUNZLER em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, 

requerendo concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado 

desde seu requerimento administrativo 13/07/2018 (ID n.º 15275459 – pp. 

16/17). Pois bem, tendo em vista a necessidade de verificação 

aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar 

postulada, necessário se faz que os documentos apresentados indicando 

o início de prova material, quanto ao tempo como segurado especial, sejam 

corroborados por depoimento de testemunhas, assim, postergo por ora, a 

concessão da liminar. A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial 

dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 

18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), Data de publicação: 06/10/2004, 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 

PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A 

antecipação da tutela é cabível quando comprovado o preenchimento de 

ambos os requisitos previstos no art. 273 do CPC. 2. Hipótese em que 

apenas o implemento do limite etário para a concessão do benefício e a 

presunção de que a atividade de pescador não é rentável não constituem 

fundamentos suficientes para demonstrar a efetiva urgência na 

concessão do benefício, a qual deve ser aferida a partir do exame das 

circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a antecipação da tutela.4. 

Agravo de instrumento provido. Ainda nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 
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00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 

12/03/2019, às 15h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu 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). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do NCPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003803-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY MORAES LEITE (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003803-26.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, COM COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, proposta por MARIA SUELY MORAES LEITE em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi 

indeferido administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 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 (fumus boni iuris e 

periculum in mora). 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 59 

da Lei 8.213/1991), “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”. 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 qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS e cópia da CTPS, anexados à 

inicial (ID n.º 15306651 e 15306677), eis que comprova existência de 

contribuições em número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 

8.213/91. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente 

apresentou exames, relatórios, bem como laudo médico recente 

evidenciando que é portadora da seguinte enfermidade: (ID N.º 15306685, 

15306943 E 15306947) Ruptura completa do ligamento cruzado; Rotura em 

“alça de balde” do menisco medial. Assim, os documentos acostados a 

inicial, demonstram que a requerente está incapacitada para o exercício de 

qualquer atividade profissional por 90 (noventa) dias, e também sendo 

submetida à cirurgia no dia 18/09/2018. 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 à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido a 

concessão do benefício de auxílio-doença a autora, a partir desta data, o 

que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, período considerado suficiente para realização da perícia 

médica. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. 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). 

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. 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, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. 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, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença
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RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUTOR: LEOMAR CECATTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. LEOMAR CECATTO 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 ser portador de doença incapacitante em 

30.05.2014, Hanseniase, lepra, CID 30.9, tendo lhe sido concedido o 

beneficio de auxilio doença, em alguns períodos, conforme descrito na 

inicial, sendo que o último pagamento se deu até a data de 04.05.2016. 

Que conforme consulta médica de 16.08.2016 e 27.01.2017, o médico 

atestou que o requerente apresenta sequelas de perda de sensibilidade 

dolorosa em membros inferiores, impossibilitando-o de exercer atividade 

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. A tutela antecipada foi indeferida, conforme Id. 6707464. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Ids 

ns° 6728352 e 6728354 e 356) 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°6866195). A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado Id n° 11978913, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 14900611) e o INSS manteve-se taciturno. Comprovante 

de pagamento do perito (Id. 15069859). 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 LEOMAR CECATTO 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. 6728356, onde se verifica ainda que o autor já vinha recebendo 

auxilio doença, cessado na data de 04.05.2016. 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° 11978913 identificou 

clinicamente que o autor é portador de Hanseniase, lepra, CID 30.9 

(resposta ao quesito 01-p.01), doença irreversível (resposta ao quesito de 

n. 03-p.01), incapacitando-o de forma permanente, definitiva e total 

(respostas aos quesitos 08 e 09 de p. 01), inicio da doença em 2005 

(resposta ao quesito item “h”, p-12) e incapacidade com inicio em 

30.05.2014 (quesitos de n. 16 – p. 07). Corroborando as informações 

prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos particulares 

colacionados a inicial (Id. 5884274 e 54), confirmaram que a autor 

apresenta doença 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 LEOMAR CECATTO 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 da data da incapacidade, ou seja, desde 30.05.2014 (quesitos de n. 

16 – p. 07), conforme laudo médico acostado sob o Id 11978913, 

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 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, 19 

de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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Processo Número: 1000957-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA TORQUETTI MORAES (AUTOR(A))
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RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUTOR: ROSALINA TORQUETTI MORAES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. ROSALINA 

TORQUETTI MORAES 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 ser portador de doença incapacitante, com dor lombar baixa 

(CID M 54.5), dor na coluna toráxica (CID M 54.6) e escoliose (CID M 41), 

que a impedem de exercer suas atividades por tempo indeterminado, tendo 

requerido o beneficio na via administrativa, NB 6165143788, espécie 31, 

que lhe foi negado. 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. A tutela antecipada foi deferida, conforme Id. 
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5796371. Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e 

documentos (Ids ns° 9264374) 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. Escoou o prazo e o 

requerente não apresentou Impugnação. A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado Id n° 9954831, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 10057797) e o INSS manteve-se taciturno. Petição da 

autora (Id. 11343606), informando que o beneficio da autora foi cessado 

na data de 19.12.2017. 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 ROSALINA TORQUETTI MORAES 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. 11343608, 

com última contribuição realizada em 31.12.2015, portanto dentro do 

período de graça de doze meses, eis que conforme o laudo a autora se 

encontra incapacitada para o trabalho desde novembro de 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° 9954831 identificou 

clinicamente que o autor é portadora de Artropatia e Discopatia 

Degenerativa Lombar, com dorsalgia irradiada para membros inferiores, 

CID M545, M546, M41, I10, doença degenerativa (respostas aos quesitos 

de ns. 2,4 e 5 – p. 01), não suscetível de reabilitação (quesito de n. 17 – p. 

02), incapacitando-a de forma permanente, definitiva e total (respostas 

aos quesitos ns. 14 e 15, p. 02), incapacidade com inicio em novembro de 

2016 (quesitos de n. 11 – p. 02). Corroborando as informações prestadas 

acima pelo expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados 

a inicial (Id. 5523969 e 941), confirmaram que a autor apresenta doença 

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 ROSALINA TORQUETTI MORAES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a 

conceder a autora o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a 

partir da data do requerimento administrativo, desde 14.11.2016 (Id. 

5523900), data que coincide com a incapacidade (quesitos de n. 11 – p. 

02), conforme laudo médico acostado sob o Id 9954831, 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 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, 19 

de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 48/2018-ABO

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

 RESOLVE:

LOTAR o servidor FRANCILEUDO DE SOUZA CHAGAS, Analista Judiciário, 

no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa – MT.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Água Boa, 18 de setembro de 2018.

 Jean Louis Maia Dias

 Juiz de Direito - Diretor do Foro Em Subst. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103364 Nr: 4374-91.2015.811.0021

 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: AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdOP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos relativos ao 

reconhecimento e dissolução da união estável e PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos relativos a partilha dos bens, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Quanto a partilha dos bens, 

cumpra-se na forma determinada na fundamentação.A título de 
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sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas 

judiciais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência ao 

patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.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 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9438 Nr: 1595-52.2004.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 119 no valor de R$ 550,23, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 136,83 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 1509-37.2011.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO HENRIQUE DA SILVA LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Telini - 

OAB:273712/SP

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 49 no valor de R$ 550,23, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 136,83 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28727 Nr: 3182-36.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.B. Correa - Comercio Importação e 

Exportação Ltda, Luciane Botelho Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

OAB:14.874/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556/B, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11954

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 108 no valor de R$ 550,23, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 136,83 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148 Nr: 249-13.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclasio Garrutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES BOI ZEBÚ - ANTENOR SANTOS 

ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 385 no valor de R$ 477,77, sendo R$ 

477,77 de Custas Judiciais e R$ 00,00 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93669 Nr: 2899-37.2014.811.0021

 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: Severiano da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima Peres, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 207/209 no valor de R$ 550,23, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 136,83 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHONEN CONSTRUTORA LTDA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do advogado da parte autora para se 

manifestar nos autos acerca da certidão da oficiala de justiça de ID nº 

14161892, devendo juntar os documentos necessários para o 
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cumprimento da presente, ficando ciente que, caso este Juízo não seja 

atendido até no prazo de 30 (trinta) dias, a presente será devolvida sem 

cumprimento, conforme determina o Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1001281-98.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

ASSOCIACAO ATLETICA AGUA BOA REQUERIDO: ENERGISA 1. 

Proceda-se com a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da 

causa, sob pena de extinção da demanda. 2. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa/MT, 25 de setembro de 2018. JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000614-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI (ADVOGADO(A))

MAURO JUNIOR DEFENTE (AUTOR(A))

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR(A))

LUIZ DEFENTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA (RÉU)

PEDRO PEREIRA DA COSTA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para que 

junte aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias das 

custas e taxa judiciária iniciais, devidamente recolhidas, para distribuição 

da carta precatória junto à Comarca de Campinápolis/MT, com a finalidade 

de Citação. Outrossim, informo que que as referidas guias encontram-se 

disponíveis no site do TJ/MT, devendo Vossa Senhoria, após o 

recolhimento das guias, acompanhar a sua distribuição e andamento junto 

àquela Comarca, promovendo todas as diligências necessárias para o 

cumprimento do ato deprecado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1828-39.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber, Uilton Elias de Oliveira, 

Gilnei Antonio Capellari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, SELSO 

LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B

 Promovo a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada 

nos termos da sentença de fls. 94 no valor de R$ 806,58, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 393,18 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112511 Nr: 3924-17.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida Ávila de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio do Espírito Santo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iloi Francisco Haupt - 

OAB:45467/RS

 Promovo a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 46/47 no valor de R$ 506,79, sendo R$ 376,85 

de Custas Judiciais e R$ 129,94 de Taxa Judiciária,, cujas guias deverãos 

ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On Line - 

Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF da parte, 

incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e gerar o boleto. 

Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108596 Nr: 1602-24.2016.811.0021

 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: OTACÍLIO CAMPOS GUIMARÃES, Geania Vieira Fulanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geania Vieira Fulanetti, OTACÍLIO CAMPOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902, WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - 

OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Rodrigues de Souza 

- OAB:OAB/GO 38.902, WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - 

OAB:31793

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 97 no valor de R$ 4.193,60, sendo R$ 2.096,80 

de Custas Judiciais e R$ 2.096,80 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109783 Nr: 2328-95.2016.811.0021

 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: Celia Bernardete Bertol Marchioretto

 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:

 Promovo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais a que foi condenada nos 

termos da sentença de fls. 214/218 no valor de R$ 543,53, sendo R$ 

413,40 de Custas Judiciais e R$ 130,13 de Taxa Judiciária,, cujas guias 

deverãos ser retiradas no site www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias On 

Line - Primeira Instancia", clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF da parte, incluir o valor das custas judiciais e da taxa judiciária e 

gerar o boleto. Juntar aos autos a guia e o comprovante do recolhimento 

das custas.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 82/2018-DF

 O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
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atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidor a Cristiane Tolentino de Barros, matrícula 

11787, designada Gestor a Geral na Central de Administração , irá 

participar do encontro a ser realizado no dia 28/09/2018 na cidade de 

Rondonópolis - MT

RESOLVE:

DESIGNAR MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula 4254, Técnico 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Geral Substituto desta 

comarca de Alto Araguaia, nos dias 27 e 28/09/2018.

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

Alto Araguaia-MT, 18 de setembro de 2018

 Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74009 Nr: 2732-52.2016.811.0020

 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: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA, ODAIR JOSÉ BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENIR LUÍS DOMINGUES - 

OAB:80831, EDUARDO MAROZO ORTIGARA - OAB:36.475/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59851 Nr: 2296-64.2014.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTINA GUERRA 

MENDONCA DE OLIVEIRA - OAB:93074 , MARCELA CUNHA 

GUIMARÃES - OAB:84-177/MG, MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, PAULA A. RODRIGUES DINIZ - 

OAB:148.399/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença foi retificada. 

Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 841-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍGIA MARCELA LUCAS BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE GASPARINI 

JÚNIOR ADVOGADOS - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

INTIMO Vossa Senhoria, Advogado da Requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de ref: 

53.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50927 Nr: 90-48.2012.811.0020

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, CEZALPINO MENDES TEIXEIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (Espólio), 

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - OAB:3076-A

 Intimação dos advogados das partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto a juntada do laudo de fls.1061/1090.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92114 Nr: 868-08.2018.811.0020

 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: CINTIA APARECIDA ANJOS DA SILVA, JULIANA ANJOS 

DA SILVA, FLANER ANJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - JOANICE APARECIDA ANJOS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

INTIMO Vossa Senhoria, Advogado dos Requerentes, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão de ref: 16.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84663 Nr: 3949-96.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

INTIMO Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, para manifestar 

seu interesse na lide, nos termos da Decisão de ref: 20 e certidão de ref: 

25.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91546 Nr: 568-46.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O

 Autos do Processo de Código nº. 91546.

Vistos.

1. Em consonância com o disposto na Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 17/10/2018 às 15h30 (Horário de 

MT).

2. CITE-SE o(s) autor(es) do fato, pessoalmente, para apresentar a defesa 

prévia em audiência de instrução designada acima, da necessidade de 

constituição de advogado ou possibilidade de nomeação de defensor 

dativo. Informando-lhe ainda da faculdade legal de prosseguimento da 

audiência aludida sem sua participação se ausente injusticadamente, bem 

como da produção de provas em audiência, com possibilidade de 

arrolamento de até 05 (cinco) testemunhas no máximo, as quais 

comparecerão independentes de intimação ou serão intimadas, se 

oferecido rol com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

3. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de setembro de 2018.

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.: 115173 Nr: 4846-97.2016.811.0008

 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: SFDC, RCVC, PRVC, AICV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Aberta a audiência, constatou-se a ausência da parte autora, 

bem como de sua advogada, assim, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias 

para que o advogado possa justificar as ausências. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, faça os autos conclusos. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102747 Nr: 3336-83.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142282 Nr: 6266-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA BATISTA, JHDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MAYRA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141589 Nr: 5911-59.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSM, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142335 Nr: 6296-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSPM, MDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 95941 Nr: 5172-28.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente a constituir advogado, vez que não possui 

capacidade postulatória, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136078 Nr: 2188-32.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142558 Nr: 6419-05.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, citem-se os requeridos para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não 

sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora.

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139539 Nr: 4245-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 11. Ante o exposto ACOLHO a impugnação oposta e REVOGO os 

benefícios da assistência judiciária concedido à exequente. 12. Intime-se a 

parte exequente para recolher as custas judiciais pertinentes à 

distribuição da ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.13. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberações.14. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103369 Nr: 19886-27.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:4747

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127326 Nr: 39570-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPLLE - OAB:MT 10455, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição de pp,486/488, intimo a Drº Valdineide Ovídio da Silva 

Reis, OAB/MT 12.803 para ciência da audiência de conciliação designada 

para o dia dia 06 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na 

Rua João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55298 Nr: 1498-13.2012.811.0008

 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: NEUZA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu procurador 

para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129903 Nr: 6475-72.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA MARIA DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 6475-72.2017.811.0008 - Código: 129903

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Felicia Maria dos Santos

Advogado(a): Dr(a). Joselina Lucia dos Santos Souza

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 6475-72.2017.811.0008 - Código: 129903

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Reinaldo Maciel de Almeida, RG: 0808542-0 SSP 

MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Alerta, nº 75, bairro 

Maracanã, Barra do Bugres - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 40 (quarenta) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, na Fazenda, de propriedade do Sr. Amori município 

de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na terra do Sr. 

Renê Barbour, na cidade de Barra do Bugres-MT. Que na Fazendo a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora 

nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as 

seguintes perguntas: “a autora morava na outra terra do Sr. Renê Barbour 

e também morou na do Sr. Grenio”. Nada mais havendo a constar, o MM 

Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 6475-72.2017.811.0008 - Código: 129903

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Pedro da Gama, RG: 04207912 SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: Rua

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 20 (vinte anos). Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, na Fazenda, de propriedade do Sr. Carlitão no 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e 

quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na 

cidade de Barra do Bugres-MT; Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: 

“tem a roçinha fica na terra do Sr. Renê Barbour, a autora ainda trabalha 

nesta referida roça, cultivando milho, mandioca, batata”. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132995 Nr: 293-36.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVARO JUNQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 13:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117937 Nr: 6584-23.2016.811.0008

 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: ANA FRANCILINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº6584-23.2016.811.0008 - Código: 117937

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Ana Francilina Dias

Advogado(a): Dr(a). Silvio Ferreira Dias

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 
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por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº6584-23.2016.811.0008 - Código: 117937

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: João Oliveira Gimenez, RG: 28291069 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Comunidade Sete Barreiros, zona 

rural, no município de Porto Estrela - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente desde 

1998. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, no Sitio 

São Jose, município de Salto do Céu-MT; Que depois ela veio a morar na 

Greba Jatoba no município de Barra do Bugres – MT, fazendo 17 anos já. 

Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, 

milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, 

tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando sobrava 

vendia para custear as despesas do dia a dia; Que hoje a autora ainda 

reside na Greba Jatobá, município de Barra do Bugres-MT, informando que 

o seu sitio é o de numero 927. Que no Sitio a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada 

a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais havendo a 

constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de 

Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128398 Nr: 5585-36.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 5585-36.2017.811.0008 - Código: 128398

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h30min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Antonio Alves Dantas

Advogado(a): Dr(a). Michele Juliana Noca

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 5585-36.2017.811.0008 - Código: 128398

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Maria Lucia dos Santos Braz, RG: 1427709 SSP 

MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço:

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há mais de 

20 (vinte) anos. Que quando conheceu o autor, ele morava na área rural, 

no Povoado, São Luiz, o qual fazia parte da cidade, na Cidade de Alagoas; 

Que desde que conhece o autor, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e de sua família; Que sempre trabalhou 

na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de Barra do 

Bugres-MT. Que no Povoado São Luiz o autor nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que quando chovia o autor ia para a roça”. 

Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas: “o 

povoado fica localizado na zona rural; os bicos que o autor faz são na 

área rural” Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o 

presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica 

Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129237 Nr: 6108-48.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 6108-48.2017.811.0008 - Código: 129237

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Maria Orlanda da Silva

Advogado(a): Dr(a). Saulo Almeida Alves.

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 6108-48.2017.811.0008 - Código: 129237

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h45min
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NOME E QUALIFICAÇÃO: Tereza Correa de Oliveira, RG: 649067 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Sítio São Domingo, zona rural, 

município de Porto Estrela - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 27 (vinte e sete) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, na Fazenda, de propriedade do Sr. Rene, 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, 

porco, plantava arroz, mandioca, feijão, para sua subsistência; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que a autora morava no Sitio 

Santa Terezinha e hoje a autora reside na cidade de Porto Estrela-MT, em 

virtude de problemas de saúde. Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 6108-48.2017.811.0008 - Código: 129237

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Sebastião Dias Correa, RG: 649109 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a). Endereço: Sítio São Domingos, zona rural, 

município de Porto Estrela/MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu:“Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 27 (vinte e sete) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, na Fazenda de propriedade do Sr. Rene, e 

depois residiu no Sitio Santa Terezinha, município de Porto Estrela-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, milho, feijão, para 

sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do 

dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora 

reside na cidade de Porto Estrela-MT, há aproximadamente 01 ano. Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este 

nada manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81363 Nr: 3037-14.2012.811.0008

 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 FERREIRA DE SANTANA

 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: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 3037-14.2012.811.0008 - Código: 81363

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h15min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Luzia Ferreira de Santana

Advogado(a): Dr(a). Jeremias Cruz Dias

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3037-14.2012.811.0008 - Código: 81363

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Maria Donaria da Silva Souza, RG: SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço:.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há mais de 

15 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, ela morava na área 

rural, no Sítio, na Comunidade Bauxi no município de Barra do Bugres-MT; 

Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside na cidade de Barra do Bugres-MT; Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado, 

respondeu as seguintes perguntas:“a autora recebe um beneficio mas não 

sabe dizer qual”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3037-14.2012.811.0008 - Código: 81363

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 17h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Marieldete Aparecido Zerbinato, RG: SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Pantaneira, nº 121, bairro Maracanã, Barra do 

Bugres – MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente de 15 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, no Sítio, na Comunidade Bauxi no município de 

Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de 

Barra do Bugres-MT; Que no Sítio a autora nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra 

ao Advogado, respondeu as seguintes perguntas:“a autora recebe um 

beneficio de aposentadoria”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz 

mandou encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha
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Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127206 Nr: 4854-40.2017.811.0008

 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: EVANILDE DE MOURA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 4854-40.2017.811.0008 - Código: 127206

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h15min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Evanilde de Mauro Nascimento

Advogado(a): Dr(a). Michele Juliana Noca

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4854-40.2017.811.0008 - Código: 127206

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Antonio Pastor dos Santos, RG: 02435110 SSP 

MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço: João Clóvis Santi, s/n, centro, 

Porto Estrela - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 17 (dezessete anos). Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, no Sítio de propriedade do Sr. Benedito, 

município de Porto Estrela-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e de 

sua família; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a 

autora reside no Sítio; Que no Sítio a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada 

a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais havendo a 

constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de 

Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4854-40.2017.811.0008 - Código: 127206

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Francisco Tito de Oliveira, RG: 24637548 SSP 

MT, brasileiro(a), Endereço: Rua João Clovis Santi, s/n, centro, Porto 

Estrela – MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 15 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, no Sítio, município de Porto Estrela-MT; Que desde 

que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a 

autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje a autora reside no Sítio; Que no Sítio a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142383 Nr: 6326-42.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46769 Nr: 2935-60.2010.811.0008

 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: MAXIMILIANA RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 120677 Nr: 1234-20.2017.811.0008

 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: JOSÉ BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
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Processo nº 1234-20.2017.811.0008 - Código: 120677

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h45min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: José Benedito Ferreiro

Advogado(a): Dr(a). Marcos de Oliveira Amador

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 1234-20.2017.811.0008 - Código: 120677

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Sandro Teodoro Andrade Correa, Rg: 2599123 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Sitio Bom Jesus,97, 

Assentamento Ema, Bairro: Distrito de Currupira, Cidade: Barra do 

Bugres-MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente desde 

julho de 2001. Que quando conheceu o autor trabalhava no Sítio no 

Assentamento Rio Branco, município de Nova Olímpia-MT; Que desde que 

conhece o autor, este sempre trabalhou na roça;; Que no Sítio a autora 

criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava 

hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, 

para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar com 

esposa dele; Que hoje o autor reside no mesmo sítio, onde continua a 

trabalhando na terra. Que no Sítio o autor nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que o autor nunca trabalhou na cidade. Que o autor não 

recebe nenhum benefício do governo”. Dada a palavra ao Advogado(a), a 

testemunha assim respondeu: “Que o autor sempre permaneceu na 

propriedade rural.” Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 1234-20.2017.811.0008 - Código: 120677

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h45min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Maria Madalena de Lima, Rg: 1849529-0 SSP MT 

Filiação:, data de nascimento: 22/03/1965, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, casado(a), juiz de paz, Endereço: Rua Santa Cruz N. 

655,Esquina C/ Rua Amazonas, Bairro: Centro, Cidade: Barra do 

Bugres-MT

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 18 (quinze) anos. Que quando conheceu o autor, ela 

morava na área rural, no Sítio no Assentamento Rio, município de Nova 

Olímpia – MT; Afirma que é vizinha dele desde que o conhece, no lote 54; 

Que desde que conhece o autor, este sempre trabalhou na roça; Que no 

Sitio o autor criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; 

Que hoje o autor continua residindo no sítio. Que na Fazendo o autor 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados. Que o autor nunca 

trabalhou na cidade. Que o autor não recebe nenhum auxílio do governo”. 

Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118847 Nr: 111-84.2017.811.0008

 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: VANDA LEITE FIGUEIREDO

 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:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 111-84.2017.811.0008 - Código: 118847

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Vanda Leite Figueiredo

Advogado(a): Dr(a). Jair Batista das Virgens

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 111-84.2017.811.0008 - Código: 118847

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Aparecida Rodrigues da Cruz Silva, RG: 

0498153-7 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua São Paulo, nº 

421-S, Jardim Ouro Verde, Nova Olímpia -MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, na propriedade do Sr,. Jaime e de Silvano Grigório, 

município de Nova Olimpia - MT; Que na fazenda a autora criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia, já que 

vendia o que sobrava; Que hoje a autora saiu da roça no final de 2017, 
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residindo na cidade de Nova Olímpia-MT. Que nas Fazendas a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade. Que a autora não recebe nenhum benefício do 

governo”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada 

mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 111-84.2017.811.0008 - Código: 118847

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Jaime Ari Manica, RG: 2377927-6 SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº35, centro, Nova Olímpia – 

MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, trabalhava em uma propriedade minha como 

arrendatária, propriedade cujo nome é Fazenda Dom Ancelmo, município 

de Nova Olímpia-MT;; Que da fazenda a autora foi morar na cidade; Que 

na fazenda a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, 

feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, 

repolho, rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para 

custear as despesas do dia a dia, já que vendia também; Que hoje a 

autora reside na cidade de Nova Olímpia-MT há aproximadamente há 1 

ano, já que ficou doente e teve de ir para a cidade. Que na Fazendo a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora 

nunca trabalhou na cidade. Que não sabe se a autora recebe benefício do 

governo”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada 

mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131281 Nr: 7274-18.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JULIANO MACIEL

 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:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 7274-18.2017.811.0008 - Código: 131281

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Benedito Juliano Maciel

Advogado(a): Dr(a). Marcos de Oliveira Amador

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 7274-18.2017.811.0008 - Código: 131281

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Adenair Olimpio de Almeida, RG: 213764 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Comunidade Sete Barreiros, zona 

rural, no município de Porto Estrela - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 22 (vinte e dois anos). Que quando conheceu o autor, 

ele morava na área rural, no Sítio na Comunidade Camarinha, município de 

Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece o autor, este sempre 

trabalhou na roça; Que no Sítio o autor criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor reside Sítio na 

Comunidade Camarinha no Município de Barra do Bugres-MT; Que na 

Fazendo o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o 

autor nunca trabalhou na cidade”.Dada a palavra ao Advogado(a) este 

nada manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 7274-18.2017.811.0008 - Código: 131281

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 16h00min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Arnaldo Frederico da Silva, RG: 912707 SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: .

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos. Que quando conheceu o 

autor, ele morava na área rural, no Sítio na Comunidade Camarinha, 

município de Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece o autor, este 

sempre trabalhou na roça; Que no Sítio o autor criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor reside Sítio na 

Comunidade Camarinha no Município de Barra do Bugres-MT. Que na 

Fazendo o autor nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o 

autor nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este 

nada manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103822 Nr: 4004-54.2015.811.0008

 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: PEDRO DO CARMO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE THURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 21/21-v°, posto que determino a citação do Espólio 

de José Thurchen, representado pela inventariante Conceição 

Vasconcelos Turchen na forma requerida.

 Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito sob pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92875 Nr: 2793-17.2014.811.0008

 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: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - 

OAB:18078, ROSIANE DA COSTA PAIM - OAB:18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprove 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.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124615 Nr: 3552-73.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

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

Mato Grosso - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 3552-73.2017.811.0008 - Código: 124615

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h15min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Madalena Rodrigues Tomaz

Advogado(a): Dr(a). Hamilton Rufo Junior

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3552-73.2017.811.0008 - Código: 124615

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: José Donizete Candido, RG: 0208566-6 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua São Paulo, nº 421-S, Jardim Ouro 

Verde, Barra do Bugres -MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente desde 

1995. Que quando conheceu a autora, ela morava na área rural, na 

Fazenda Jauquara, município de Barra do Bugres-MT; Que despois ela foi 

para o Assentamento Campo Verde, no mesmo município. Isso ocorreu no 

ano de 2007. Que na fazenda e no assentamento a autora criava galinhas, 

vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: 

alface, couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência 

e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia, que 

vende o que sobre também; Que hoje a autora continua residindo nesse 

assentamento. Que no assentamento a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade. Que a 

autora não recebe nenhum auxílio do governo”. Dada a palavra ao 

Advogado(a) a testemunha assim respondeu:. “que na Fazenda Jauquara 

a autora ficou uns 12 anos, depois desse período ela foi para o 

assentamento, local em que mora até hoje” Nada mais havendo a constar, 

o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 3552-73.2017.811.0008 - Código: 124615

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Jose Rubens Macena da Silva, RG: 1954975-0 

SSP MT, brasileiro(a), Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº35, centro, Nova 

Olímpia – MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente da 20 a 21 anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, na Fazenda Jauquera, de propriedade do Sr. Rene 

Barbour, município de Barra do Bugres-MT; Depois ele foi para o 

Assentamento Campo, no mesmo município, de distância de 55 km da 

cidade; Que no assentamento a autora criava galinhas, vaca, porco, 

plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, 

almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e quando 

sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que hoje a autora 

reside nesse Assentamento, onde continua a trabalhar na roça. Que na 

fazenda a autora teria ficado entre 10 a 12 anos. Que ela se mudou para o 

assentamento no ano de 2006 a 2007. Que nos locais de trabalho a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada 

manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o 

presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica 

Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130435 Nr: 6797-92.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE BARROS IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata M. 

de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97630 Nr: 6281-77.2014.811.0008

 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: ADC-SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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 novo mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97629 Nr: 6280-92.2014.811.0008

 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: ADC-SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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 novo mandado de busca e apreensão e 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92944 Nr: 2856-42.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA BALBINO DOS SANTOS, JEANE 

MARTINIANO DA SILVA, TARCILO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 22 de JANEIRO de 2019, às 14:30 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

 Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 3692-15.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA TEIXEIRA, EDVALDO 

DA SILVA TEIXEIRA, FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, LEIDIANE DA SILVA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 22 de JANEIRO de 2019, às 14:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84808 Nr: 921-98.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELE REGINAS DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSIRIO APARECIDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97724 Nr: 265-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PIRES DE SOUZA, GILSON APARECIDO DE 

SOUZA, GESELIA APARECIDA DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSTA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36852 Nr: 3241-97.2008.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BOIAGO SANSAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HITLER SANSAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103882 Nr: 4055-65.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 22 de JANEIRO de 2019, às 15:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142488 Nr: 6380-08.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINO SILVA FRANÇA, KBGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIANA RAINHA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135552 Nr: 1873-04.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRBTDA, ALYNNE RAFAELLA SILVA BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO TEIXEIRA DE ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 23 de JANEIRO de 2019, às 13:30 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53781 Nr: 4526-23.2011.811.0008

 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: ANTONIO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MATSUSCHITA, OSMAR HIROYUKI 

MATSUSCHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598/MT

 Visto em correição,

 1. Ante a não aceitação da proposta de acordo pela parte exequente, 

intime-se a parte devedora, 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.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95941 Nr: 5172-28.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte exequente 

não apresentou nos autos mandato procuratório, desse forma, em 

consonância à dicção do art. 76 da Legislação Processual Civil, suspendo 

o processo, assinalando o prazo razoável de 05 (cinco) dias para que o 

advogado da parte demandante junte aos autos mandato válido, 

outorgando-lhe poderes para postular em nome deste, com a devida 

assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140154 Nr: 4664-43.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT, BEATRYS CASTANHEIRA - OAB:22.874-MT, KAMILLA 

NAISER LIMA - OAB:22521/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 128420 Nr: 5604-42.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MILA GOLHÃO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 
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OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 5604-42.2017.811.0008 - Código: 128420

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h30min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Maria Mila Golhão Diniz

Advogado(a): Dr(a). Michele Juliana Noca

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 5604-42.2017.811.0008 - Código: 128420

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Silas da Costa Bueno da Cruz, RG: 12919934 

SSP MT, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Comunidade Sete Barreiros, 

zona rural, no município de Porto Estrela - MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, na Comunidade Sete barreiros, trabalhando em 

terra arrendada, município de Porto Estrela – MT. Que depois a autora 

trabalhou no Sitio Nossa Senhora Aparecida, no mesmo município, no ano 

de 2008/2009;; Que nessas propriedades a autora criava galinhas, vaca, 

porco, plantava arroz, milho, feijão e cultivava hortaliças tais como: alface, 

couve, almeirão, tomate, repolho, rabanete, para sua subsistência e 

quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a dia; Que hoje a 

autora reside na Fazenda Rincão, na salubinha, no mesmo município, local 

em que trabalha com a ajuda do esposo. Que na Fazendo a autora nunca 

teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 5604-42.2017.811.0008 - Código: 128420

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 15h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Cezario Justino Diniz, RG: 04440315 SSP MT, 

brasileiro(a), Endereço: Comunidade Sete Barreiros, zona rural, no 

município de Porto Estrela – MT.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 40 (quinze) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, na Comunidade Sete Barreiro, município de Porto 

Estrela - MT; Além disso, a autora trabalhou no Sitio ‘ Salubinha’, no mesmo 

município. Que da fazenda a autora foi morar na cidade; Que nesse locais 

a autora criava galinhas, vaca, porco, plantava arroz, milho, feijão e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear 

as despesas do dia a dia; Que hoje a autora reside na Fazenda Rincão, no 

município de Porto Estrela –MT, local em que já mora há 18 anos. Que na 

Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que a 

autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este 

nada manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48306 Nr: 4336-94.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO 

COMUNITÁRIA METROPOLITANA FM DE BARRA DO BUGRES - MT, 

HOSANA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Indefiro, por ora, o pedido de fls. 29/30-v°, uma vez que não houve até 

o presente momento citação pessoal ou ficta do(s) executado(s).

2. Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a indicação de 

endereço atualizado do(s) executado(s) e/ou citação editalícia.

3. Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte executada por edital, com prazo 

de 20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Apresentada defesa/embargos pelos executados, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

5. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera 

reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 23515 Nr: 407-92.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 54 posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120618 Nr: 1189-16.2017.811.0008
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES HOTEIS LTDA, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 

ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLOS LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a sessão de Conciliação e/ou Mediação, foi designada 

para o dia 22 de JANEIRO de 2019, às 13:00 horas, à se realizar na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico que faço a remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134940 Nr: 1508-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJF, VGPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13.947/MT, JANDER TADASCH BABATA - OAB:12.003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135151 Nr: 1653-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/0

 Intimação para o Advogado constituído, Humberto Morais Gomes 22.449 

OAB/MT, apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 5905-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK 

ANDREY DOS SANTOS, WANDERSON DA SILVA FRANCISCO, FELIPE 

MATEUS DA SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823, THIAGO 

OPOLSKI - OAB:20.259-MT

 INTIMAR OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAREM 

CONTRARRAZOES NO PRAZO LEGAL LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823, THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT, representando o polo passivo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 46-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18.563

 Intimação da defesa para no prazo de 08(oito)dias apresentar as 

contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130346 Nr: 6734-67.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Nos termos do art. 976, II ( intimar a parte para manifestar-se sobre a 

testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu, para no prazo legal, manifestar-se sobre a testemunha 

JOSIVALDO SANTOS e JHONE ALVINO MACIEL, bem como, o Réu ELIEL 

DA SILVA ALMEIDA, que não foram localizadas para intimação, conforme 

certidão parcialmente negativa de fl. 132.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 87818 Nr: 3598-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO COUTO ROSA, MANOEL DE 

SOUZA MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Corrêa Braga Filho - 

OAB:, ANTÔNIO CORREIA BRAGA FILHO - OAB:16.482

 Nos termos do art. 976, II ( intimar a parte para manifestar-se sobre a 

testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, mpulsiono estes autos , com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu, para no prazo legal, manifestar-se sobre a testemunha 

Rubens Ferreira da Costa, que não foi localizada para intimação, conforme 

certidão parcialmente negativa de fl. 99.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142328 Nr: 6289-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Géssica Rodrigues de 

Queiroz - OAB:18238/MS

 Autos: 6289-15.2018.811.0008 - Código: 142328.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, e se 

houver, cópia do depoimento policial, requisito essencial para o seu 

cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h30.
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V – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 03 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

CREUZA JOSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SILVIO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de setembro de 2018. Senhor(a) SILVIO 

DE BARROS, Rua Frederico Josetti, Nº 755, Centro, Barra do Bugres - MT. 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 08/10/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000120-92.2018.8.11.0008; Valor causa: 

$10,161.76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO DE 

BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VAZ GARCIA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIALA TEREZINHA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 19 de setembro de 2018. Senhor(a) 

EDIALA TEREZIHA DA CRUZ E SILVA, Rua Das Flores, nº 109, bairro 

Maracanã, CEP: 78.390-000, .Barra do Bugres/MT. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 08/10/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000110-48.2018.8.11.0008; Valor causa: $6,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDIALA TEREZINHA DA CRUZ E SILVA Parte 

Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – 

PADRONIZADOS NPL I ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 19 de setembro de 2018. Senhor(a) 

JOELMA DE SOUZA COSTA, Rua Girassóis, s/nº, Bairro Alvorecer, Barra 
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do Bugres/MT, CEP 78390.000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 15/10/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000111-33.2018.8.11.0008; Valor causa: $6,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOELMA DE SOUZA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: 

CLARO TV – EMBRATEL TVSAT TELERCOMUNICAÇÕES S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 2556-85.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$476,43 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 25 . 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 476,43 (quatrocentos 

e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), para fins da guia de 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36405 Nr: 3194-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI DE SOUZA E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDRAM COSNTRUTORA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983/MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - OAB:12998/MT, 

Suzan Michelly Coelho Fernandes - OAB:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

642,45 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 44. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 505,62 (quinhentos e cinco reais 

e oitenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99573 Nr: 1808-77.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELCI LAMPERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20381/O, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de ação proposta pela parte requerente contra a parte requerida 

acima nomeados.

Conforme petição retrojuntada a parte autora postula a extinção do 

presente feito, desistindo da ação.

É o relatório.

Decido.

Não vislumbrando qualquer interesse no óbice à extinção, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 1326-62.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINARIA NO 

DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 12H00MIN.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de setembro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95450 Nr: 4987-53.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 275 de 630



 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de ação proposta pela parte requerente contra a parte requerida 

acima nomeados.

Conforme petição retrojuntada a parte autora postula a extinção do 

presente feito, desistindo da ação.

É o relatório.

Decido.

Não vislumbrando qualquer interesse no óbice à extinção, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100406 Nr: 2229-67.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBBS, NAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de ação proposta pela parte requerente contra a parte requerida 

acima nomeados.

Conforme petição retrojuntada a parte autora postula a extinção do 

presente feito, desistindo da ação.

É o relatório.

Decido.

Não vislumbrando qualquer interesse no óbice à extinção, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20322 Nr: 629-31.2006.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXICASE MÁQUINAS LTDA., BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, LUCIANA SEZANOWASKI MACHADO - OAB:25.276/PR, 

RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385, STEPANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC.... Acolho a manifestação da defesa e do Ministério Público e 

determino o desacolhimento institucional das menores Camily Caliane 

Satiro e Kemily Caliane, devendo serem entregues a genitora Beatriz Karin 

Caliane. Requisite-se a vaga na unidade escolar conforme solicitado pelo 

MPPE. Determino que seja disponibilizado em favor das menores Camily e 

Kemily, bem como para a genitora Beatriz acompanhamento psicológico, 

devendo ser apresentado relatório mensal durante o prazo de 03(três) 

meses, bem como a Equipe Multidisciplinar e Conselho Tutelar faça o 

acompanhamento pelo mesmo prazo, devendo também apresentar o 

respectivo relatório até a próxima audiência concentrada. Designo nova 

audiência concentrada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h00min. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados.” 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100891 Nr: 2433-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, NAIARA CRISTINA TONETTA - OAB:24068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora , na pessoa de seus 

advogados, via DJE, para, querendo, procedam o preparo da 

CartasPrecatóriasexpedida nos presentes autos, às fls. 29 (a qual se 

encontra na contra-capa do feito), bem como para retiras-l e promover 

sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65781 Nr: 3797-94.2013.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-CRMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P J C DE PAIVA-ME, MÁRIO ANTONIO BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, promovido pelo Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRMV em 

desfavor de P. J. C de Paiva – Me e Mário Antônio Biava .

2. Devidamente intimada para o regular impulsionamento do feito, a parte 

autoria permaneceu inerte.

3. Nesse passo, diante da inércia injustificada do requerente em promover 

os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) dias, com 

base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

4. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000762-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

TATIANA TIBERIO LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000762-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PL PESQUISA E PRODUCAO 
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DE SEMENTES LTDA REQUERIDO: GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN Vistos em substituição legal. Cuida-se de ação de produção 

antecipada de provas ajuizada pela Empresa Basf Agricultural Solutions 

US LLC e PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda. em face de 

Alexandre Augustin e Guilherme Augustin, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. A presente Ação de Produção Antecipada de 

Provas ("Ação de Provas") tem por objeto a obtenção de liminar com 

vistas a determinar a realização de prova pericial sobre amostras a serem 

obtidas nos restos culturais e fardões das lavouras dos Réus até o dia 19 

de setembro, para que se possa confirmar a fundada suspeita de que a 

integralidade das sementes plantadas pelos Réus está sujeita aos direitos 

de propriedade intelectual, a princípio, pertencentes às Autoras. Sustenta 

a parte autora que adquiriu todos os negócios envolvendo sementes de 

algodão da Empresa Bayer S/A e que há fortes indícios de que nas 

lavouras dos requeridos foram plantadas sementes contendo os direitos 

de propriedade intelectual da parte autora sem a devida compensação 

financeira. Diante disso, pugnam pela concessão da tutela antecipada de 

urgência para que seja determinada a coleta de amostras ou dos restos 

cultivares de algodão nas lavouras da parte requerida para que seja 

realizada perícia seguindo a metodologia indicada no doc. Nº 17, bem 

como a medição da área plantada com algodão até o dia 19 de setembro 

de 2.018, cuja realização poderá ser realizada por oficial de justiça 

acompanhado dos assistentes técnicos da parte autora. Para os fins do 

cumprimento da diligência pericial, requer a parte autora que a coleta das 

amostras seja filmada; que os pontos de coleta sejam indicados por 

coordenadas georeferenciadas; e que a medição da área plantada ocorra 

no ato da realização da diligência, mediante utilização de GPS. Com a 

inicial, apresentou quesitos e juntou documentos de f. 23-572. Os autos 

vieram conclusos para análise do pleito inicial. É o relato do necessário. 

DECIDO. De início, verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, de modo que, não sendo caso de aplicação 

do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no art. 334 do mesmo 

Codex, RECEBO a petição inicial. Trata-se de ação cautelar de produção 

antecipada de provas ajuizada pelas empresas autoras em face dos 

requeridos a fim de que sejam realizadas coletas de algodão em lavouras 

da parte requerida com intento de realização de pesquisa para aferir se 

estes utilizaram indevidamente as sementes a tecnologia exclusiva da 

parte autora. Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, a 

produção antecipada de provas deixou de ser uma medida cautelar 

específica para ser um processo autônomo que não objetiva apenas 

assegurar o direito à prova quando houver a urgência em sua produção, 

mas sim satisfazer o direito da parte quanto à produção de determinada 

prova (caráter satisfativo). Poderá ou não ter natureza contenciosa, 

dependendo da matéria de fundo a ser debatida em processo futuro. 

Explicitou-se, portanto, a desnecessidade de a produção antecipada de 

provas ser um “processo preparatório” para uma demanda principal[1]. A 

produção antecipada da prova terá cabimento nas hipóteses elencadas 

nos artigos 381 a 383, todos do CPC. Confira-se: “Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (...) Art. 382. Na petição, 

o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de 

antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais 

a prova há de recair. (...)” No caso vertente, a parte autora busca a 

produção de prova pericial no sentido de apurar a utilização indevida pela 

parte requerida das sementes exclusivas da parte autora, tendo por 

finalidade aferir o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado 

danoso, visando, com isso, a autocomposição ou outra modalidade de 

solução de conflitos entre as partes, conforme estabelece o art. 381, §3º 

do CPC. Nesse cenário, analisando os argumentos trazidos pelo autor na 

inicial, verifico a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da 

produção da prova pericial antecipadamente, nos termos do art. 300 do 

CPC c/c art. 831 do CPC. Vejamos: Para a concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes 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 

NCPC. Assim, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e 

o perigo da demora, para que a tutela seja antecipada em juízo de 

cognição sumária. Com efeito, a probabilidade do direito da parte autora se 

abstrai dos documentos acostados aos autos, notadamente, o laudo 

pericial de f. 303-457 que concluiu que a parte requerida neste feito teria 

se utilizado de sementes com tecnologia geneticamente modificadas pela 

empresa Bayer em todas as áreas objetos de coleta do material 

amostrado. Outrossim, os documentos de f. 64-94 comprova, nesse limiar 

perfunctório, a relação da parte autora com as sementes de algodão com 

material geneticamente modificados. Já o perigo da demora, por sua vez, 

se evidencia pelo temor de que a prova técnica não mais possa ser 

produzida após a colheita do algodão nas lavouras da parte requerida e 

eventual novo plantio caso aguarde o tramite regular do presente feito, 

uma vez que, conforme se vê às f. 463-465 a parte requerida realizou 

plantio de extensa área de terras com variedade de algodão contendo 

biotecnologia de resistência a lagartas e/ou tolerância a herbicidas. Com 

tais considerações, notadamente o risco do desaparecimento do material a 

ser periciado caso a parte requerida realize a colheita e eventual plantio 

de outro produtos é inconteste a necessidade do deferimento da produção 

antecipada de provas neste feito para apuração de fatos que podem levar 

as partes à conciliação, já que a natureza da sentença em ação cautelar 

de produção antecipada de provas é simplesmente homologatória. Na 

mesma senda é o entendimento jurisprudencial: “Dado o risco do 

desaparecimento da coisa a ser periciada (amostras de plantas), é 

possível a produção antecipada, e inaudita altera pars, de prova pericial, 

não havendo cogitar-se qualquer cerceamento de defesa se, nos autos 

da ação reparatória (principal), é garantida à empresa demandada, a 

oportunidade de se contrapor à prova colhida cautelarmente (TJMT, AI 

77152/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 09/03/2012)”. Ante o exposto, 

firmada a caracterização de probabilidade do direito do autor e fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), bem 

como a necessidade de produção de provas suscetíveis a viabilizar a 

autocomposição ou provas que possam justificar ou evitar o ajuizamento 

de ação de conhecimento (art. 381 do CPC), DEFIRO a liminar pleiteada e, 

via de consequência, DETERMINO: a) A coleta das amostras de algodão 

seguindo a metodologia indicada no documento de nº 17 encartado aos 

autos e a imediata medição da área plantada com algodão, o será 

realizado por oficial de justiça, com auxílio do assistente técnico da parte 

autora, inclusive com a intimação da parte requerida para 

acompanhamento do feito, para o fim de evitar futuras arguições de 

nulidade; b) Por oportuno, para fins do cumprimento da diligência pericial, 

determino que a coleta seja filmada; que os pontos de coleta sejam 

indicados por coordenadas georeferenciadas e, que a medição da área 

plantada ocorra no ato da realização a diligência, mediante utilização de 

GPS; c) Concluída a colheita, nos termos da inicial, desde já NOMEIO a 

empresa REAL BRASIL para a realização da perícia; d) Nos termos do art. 

465, §2º, do CPC, intime-se o perito a fim de que apresente honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias; e) Em seguida, com a apresentação de 

honorários, intime-se a parte autora para que se manifeste nos termos do 

art. 465, § 3º do CPC, em 05(cinco) dias; Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de quinze dias (CPC, 

art. 297), advertido do disposto nos artigos 285 e 319, ambos do CPC. 

Intime-se a parte requerida quanto o disposto no § 3º, do art. 382, do CPC, 

de modo que, caso pretendam requerer a produção de qualquer prova 

neste feito, deverá apresentar seus argumentos/necessidade, quando da 

apresentação da contestação e/ou solenidade ora designada. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu patrono, via DJE. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 

18/09/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição legal [1] 

Produção antecipada de prova no “novo Código de Processo Civil” - 

princípio do isolamento dos atos processuais Carlos Alberto Del Papa 

Rossi - Advogado, pós-graduado em Direito Tributário (PUC/SP), 

pós-graduado em Direito Processual Civil (PUC/SP), MBA com ênfase em 

Direito Empresarial (FGV/SP), Extensão Universitária em Direito Imobiliário 

(FMU), autor do livro “Introdução ao Estudo das Taxas”.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 1265-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICLEY JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 
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OAB:21.011/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___11____/__12______/__2018_____, às ____13____h__45_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98324 Nr: 1262-22.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, JAIANE FERNANDA DA SILVA - 

OAB:18.863/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___11____/__12______/__2018_____, às ____14____h__00_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2766-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE JUARA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___30____/__10______/__2018_____, às ____14____h__30_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61957 Nr: 2972-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DALACOSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Favero - OAB:10.262-B, Luciana cristina Martins Trevisan - 

OAB:11.955-B

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada estará afastada para tratamento 

d e  s a ú d e ,  r e d e s i g n o  a  a u d i ê n c i a  p a r a  o  d i a 

___27____/__11______/__2018_____, às ____15____h__30_____min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 9378-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22.756/MT, ANDERSON ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 406.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

____30______/__10______/2018, às ___15____h____50______min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo, em virtude do suposto 

cometimento de crime doloso no decorrer do cumprimento da pena.

 Antes da realização da solenidade designada, a Senhora Gestora 

Judiciária deverá certificar se o reeducando ainda permanece recolhido no 

ergástulo local, ultimando diligências no sentido de certificar nestes autos 

por qual processo crime o reeducando encontra-se preso 

preventivamente.

 Intime-se o reeducando e seu advogado constituído. Requisite-se a 

escolta do reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99499 Nr: 1782-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Impulsiono os autos para intimar o Réu, por meio de seu advogado 

constituído, via dje, para manifestação no prazo legal, conforme decisão 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, MMC, WCDF, MMC, DRF, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada RONAIR BARBOSA 

DA SILVA JUNIOR, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2259-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOVANDA ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98467 Nr: 1328-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100602 Nr: 2322-30.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

 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: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 91-69.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA JOAQUINA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, ELISABETE APARECIDA BASSANI - 

OAB:17.466B/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99145 Nr: 1633-83.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCM, JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do parecer ministerial, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 2703-38.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 1611-93.2016.811.0050

 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: JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81443

Vistos em substituição legal,

Tendo em vista que a parte requerida não foi citada, CANCELO a audiência 

designada às f. 124.

Por conseguinte, considerando a necessidade de realização de audiência 

de conciliação, DESIGNO o dia 30 de novembro de 2.018, às 13h15min, 

devendo atentar-se quanto à citação da parte contrário nos termos da 

decisão de f. 107.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de setembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79717 Nr: 622-87.2016.811.0050

 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: CARLOS SHIGUEO MATUIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, MIRIAM 

EDWIRGES GOMES DA COSTA CELESTINO, JULIO CELESTINO MOREIRA, 

DULCINEIA ROSA RIBEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5.053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25018 Nr: 1654-45.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE RODRIGUES NASCIMENTO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 3155-53.2015.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYANE LESCANO DOS SANTOS, FABIO 

JUNIOR ROGLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 3220-24.2010.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de inventário ajuizada por Silvana do Carmo Gomes em 

razão do falecimento de Aderildo de Souza Gomes (ex-esposo da 

inventariante).

Sem delongas, acolho o parecer ministerial de f. 162-163 e, por 

conseguinte, proceda-se a avaliação do imóvel deixado pela de cujus, 

devendo o Sr. Meirinho se atentar ao que dispõe o art. 631 do CPC.

Realizada a avaliação do bem imóvel do espólio, intimem-se as partes para 

manifestação em quinze dias (art. 635 do CPC).

Sem prejuízo, visando regularizar a situação do caminhão Scania, defiro o 

pleito de f. 158 no que tange a expedição de alvará judicial para 

autorização da inventariante em promover o cancelamento do pedido de 

cancelamento de IPVA e baixa do veículo no Detran, oportunidade em que 

fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a juntada dos documentos pela 

inventariante que comprovem o cancelamento e baixa do veículo.

Com a juntada do auto de avaliação, bem como os documentos que 

comprovem a baixa do veículo, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do auto de avaliação 

nos termos dos arts. 635 e ss do CPC e demais deliberações.

Adote-se a escrivania as diligências necessárias ao andamento célere do 

presente feito por se tratar de processo incluso na Meta 02 CNJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71193 Nr: 4155-25.2014.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 2ª VARA CÍVEL DE 

GIRUÁ/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMETO LUCIANO KOLLING, MARCIA 

GEWEHR KOLLING, ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 
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advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27503 Nr: 930-07.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUCILA 

SALA HERKLOTZ, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, LUIZ VERNER 

KLEIN, JOSÉ ALVES CAPISTRANO, CIRLEI CORADI KLEIN, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27500 Nr: 928-37.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, FREDERICO 

CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, 

CIRLEI CORADI KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68429 Nr: 2175-43.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON ROZANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405

 Ante o exposto, INDEFIRO as teses defensivas de rejeição sumária da 

denúncia e de absolvição sumária vindicadas na resposta à acusação de 

f. 68-71.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__25______/____10_____/2018, às ___18_____h__00_____min, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e 

defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado na sala de 

audiência deste Juízo.Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que 

forem militares e/ou servidores públicos.Intimem-se o acusado e o seu 

advogado constituído.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27311 Nr: 732-67.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR FONSECA MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:MT-9.271

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000548-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO (ADVOGADO(A))

A. MARRAFAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO 59460652115 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000548-45.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 19 de Setembro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28780 Nr: 2195-44.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMORARIA OURO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIR MARIA MOREIRA DOS SANTOS 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da juntada da carta precatória.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001469-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001469-98.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere dos autos, a Requerente, na condição de pessoa jurídica, 

pediu, só fundada em declaração, a gratuidade da Justiça. Entretanto, em 

razão dos débitos fiscais anunciados na inicial, ponderou-se sobre a 

pertinência do deferimento de tal benefício. Em diligência que se fez pela 

internet, mais precisamente pelo aplicativo Google Maps (imagem anexa), 

verificou-se que, no endereço atribuído à sede da pessoa jurídica, qual 

seja, Rua Maringá, 530, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município, 

existem, ao que parece, dois estabelecimentos distintos, um denominado 

Transportes Giotti, em cuja fachada se anuncia mesmo a venda de ervas, 

e outro, cujo objeto não se pôde precisar. Viu-se, ainda, que aquele 

primeiro estabelecimento possui porte considerável, a sugerir a 

possibilidade de a Requerente suportar as custas processuais. Assim, 

INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, 

nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, comprovem o atendimento aos 

pressupostos do benefício da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SERON LEAO (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

Autos nº 1001524-49.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, a Requerente, na condição de microempresária, 

teria adiantado o valor de R$ 10.330,00 para a aquisição de um lote 

oferecido pela Requerida, obrigando-se, ainda, ao pagamento de doze 

prestações mensais de R$ 578,48. Assim, ao menos inicialmente, a 

circunstância de a Requerente ter pago, de entrada, valor de mais de dez 

mil reais serve como indício da possibilidade do pagamento das custas 

processuais. INTIME-SE a Requerente, pois, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Alquimir Gomes de Carvalho (ADVOGADO(A))

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001441-33.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

comprove o pagamento das despesas processuais atinentes à 

distribuição da presente execução, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001449-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXEQUENTE)

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 19 

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: 

1001449-10.2018.8.11.0051; Valor causa: $228,461.27; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [ARRENDAMENTO 

MERCANTIL] Partes do processo: Parte Autora: DIRCEU PINHATTI MENDES 

Parte Ré: SIMAO OVCHINNIKOV OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001449-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXEQUENTE)

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 19 

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: 

1001449-10.2018.8.11.0051; Valor causa: $228,461.27; Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [ARRENDAMENTO 

MERCANTIL] Partes do processo: Parte Autora: DIRCEU PINHATTI MENDES 

Parte Ré: SIMAO OVCHINNIKOV OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83012 Nr: 2591-08.2014.811.0051

 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: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Rosa Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMARA ROSA BRANDALISE, Cpf: 

61805548034, Rg: 1074224311, brasileiro(a), casado(a), empresaria. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pela 

PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de 

LUCIMARA ROSA BRANDALISE, na qual a autora visa, ante o direito de 
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sub-rogação previsto nos artigos 346, III e 349, do Código Civil, o 

recebimento do valor de R$ 3.374,94 (três mil, trezentos e setenta e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), dispendido a título de indenização, em 

favor do Claodimar Antônio da Silva (CPF n° 908.529.821-00), em razão de 

acidente ocasionado pela ré e que envolveu o veículo VW Gol 1.0, ano e 

modelo 2012, Placa NTZ 4071, de propriedade do segurado, e veiculo Ford 

Ka, ano e modelo 2011, Placa AUF 4943, de propriedade da requerida.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n ° .  2 5 9 1 - 0 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

83012IndenizatóriaDespacho.Vistos etc.A consulta junto ao Sistema Siel já 

foi realizada em outras três oportunidades. Assim, DETERMINO a citação 

da Requerida por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Para tanto, a fim de 

conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, NOMEIO o ilustre 

Defensor Público como Curador da Requerida.Após, INTIME-SE o 

Requerente, por meio de seu Procurador, para que requeira que de 

direi to.Cumpra-se.  Int ime-se.  Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz 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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 18 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140899 Nr: 799-77.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Dias Pietra Catella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 15/10/2018, às 15h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144580 Nr: 2479-97.2018.811.0051

 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: Jaime Rodrigues Costa, Maria Lúcia Monteiro dos 

Santos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Reis, Francisco José Reis, Ítala 

Célia Franzoni Reis, Sonia Meyer Reis, Elisabeth Maria Reis de Assis, 

Carlos Alberto Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO 

ARAUJO - OAB:2316, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze)dias, apresente impugnação 

à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133261 Nr: 7523-34.2017.811.0051

 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: Roselei Inês Balest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leonel Roque Balest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7523-34.2017.811.0051 - 133261

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior, abrindo-se vistas dos 

autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública, inclusive para que se 

manifestem a respeito do pedido de alvará formulado pela Inventariante.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 419-64.2012.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasqualli & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ CAETANO 

BERNARDI - OAB:17586/0

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PASQUALLI & CIA LTDA, CNPJ: 

10443043000103. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Comparecer em Juízo para receber o crédito depositado.

Despacho/Decisão: Autos n° 419-64.2012.811.0051 - 71427Consignação 

em PagamentoDespacho.Vistos etc.Apesar de já ter sido deferida a 

realizada citação editalícia da Consignatária, entendo que devam serem 

adotadas diligência no sentido da efetivação da citação.Assim, 

SOLICITE-SE informações a Receita Federal, pelo Sistema INFOJUD, 

acerca do atual endereço da Consignatária.Em sendo o caso, CUMPRA-SE 

a decisão inicial.Do contrário, aproveitando a citação por edital já 

realizada, e ainda, a recusa do defensor nomeado na oportunidade, 

NOMEIO o ilustre Dr. José Luiz Caetano Bernard como defensor dativo da 

Consignatária, abrindo-se-lhe vista dos autos para a promoção da defesa 

dos interesses da Consignatária.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de outubro de 

2015.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 11 de maio de 2017

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111622 Nr: 3175-07.2016.811.0051

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozilaine Silva Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086

 Autos n° 3175-07.2016.811.0051 - 111622

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Do que se extrai dos autos, devidamente citada, a Requerida não ofereceu 

embargos à monitória, limitando-se, apenas, em nomear bens a penhora.

Logo, não havendo oposição de embargos monitórios por parte da 

Requerida, 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 à Requerente buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 
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dívida.

AGUARDE-SE, pois, a manifestação da 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, 18 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15003 Nr: 929-87.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Prati, Soneide Macarini Prati, Antonio 

Carlos Prati, Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a PARTE 

EXEQUENTE, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto 

as correspondências devolvidas, devendo requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30483 Nr: 592-59.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavinato e Pavinato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA , no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29684 Nr: 3780-94.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Silva, Alessandra Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifeste-se acerca da correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28492 Nr: 2590-96.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safras e Cifras Importação e Exportação Ltda, 

Adilson Octtacilio Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste quanto a 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 1746-78.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campotur Transportes e Turismo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, MARDEN GONTIJO FRANÇA FILHO - OAB:29.639/GO, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDO(A) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto à petição do requerente, 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.: 117478 Nr: 6098-06.2016.811.0051

 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: Claudivania Gomes Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do laudo pericial acostado nos autos, devendo assim requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123841 Nr: 2820-60.2017.811.0051

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Campos Arruda Soliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2820-60.2017.811.0051 - 123841

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE a baixa da restrição que recaiu sob o veículo 

do Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112403 Nr: 3606-41.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RONDON - 

OAB:12941

 Autos n° 3606-41.2016.811.0051 - 112403
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Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos na qual o Executado, por meio de 

acordo, efetuou o pagamento integral da dívida.

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.

CONDENO o Executado ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 1.669,44, na forma do item 18.3 

da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.

EXPEÇA-SE contramandado da ordem de prisão ou, conforme o caso, 

alvará de soltura em favor do Executado, se por outro motivo ali não 

estiver custodiado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 2085-71.2010.811.0051

 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: TCOX, Wagnel Xavier, Maria Julia Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlei da Silva Moreira, Ricardo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias acerca da correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139536 Nr: 62-74.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdS, GGdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Requerente manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a certidão 

do oficial de justiça.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

ELISANGELA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINASCRED ADMINISTRADORA DE CONVENIOS S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 06/11/2018 Hora: 14:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 19 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

OZEMAR DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTAMIRA (RÉU)

JOSE BENICIO DE CARVALHO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 08/11/2018 Hora: 13:30 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 19 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 3551-27.2015.811.0051

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. N. Fratuci ME

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

OAB:248505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 355127.2015.811.0051 (Código 98388).

Ação de Busca e Apreensão.

Decisão.

Vistos etc.

De início, convém explicitar que diante da atual sistemática adotada pelo 

Novo Código de Processo Civil a requisição de informações sobre o 

endereço da parte requerida nos cadastros de órgãos públicos é 

pressuposto para o deferimento da citação por edital, a fim de esgotar 

todos os meios para a cientificação pessoal (art. 256, § 3º, do NCPC).

 LUIZ GUILHERME MARINONI, com propriedade, leciona:

Tendo em conta a necessidade de colaboração judicial (art. 6.º CPC), novo 

Código refere que o juiz tem o dever de auxiliar o autor na localização do 

réu, inclusive oficiando aos órgãos públicos e às concessionárias de 

serviços públicos (art. 256, § 3.0 , CPC). Até que isso ocorra não se pode 

considerar o réu em local ignorado ou incerto. Citação por edital realizada 

sem precedida de semelhante providência é nula. (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 348).

Na hipótese em apreciação, nota-se que os dados constantes nos autos 

são insuficientes para a pesquisa junto ao SIEL – Sistema de Informações 

Eleitorais, todavia autorizam a busca de endereços pelos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, uma vez que consta do processo que a 

parte ré L.A.N FRATUCI-ME está inscrita no CNPJ sob nº 

17.280.803/0001-40.

DEFIRO, pois, a busca nos sistemas acima mencionados.

No mais, sendo noticiado endereço diverso dos constantes dos autos, 

desde já, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de Ref. 3.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de 

busca e apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do 

Decreto Lei nº 911/69 ou requeira o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140834 Nr: 768-57.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:128341/SP

 Certifico e dou fé, que a certidão ref. 45 foi lançada equivocadamente, 

razão pela qual INTIMO, por orientação judicial, as partes para indicarem 

no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 2945-96.2015.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eugênio Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823-B/MT

 Cerifico e dou fé, que INTIMO a parte requerida para manifestar- se 

acerca dos Embargos de Declaração apresentados pelo requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73625 Nr: 2612-52.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que encaminho os autos ao Município de Campo Verde, 

para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 90/91, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 2522-15.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Neves Guedes, Geraldo Neves 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, ENCAMINHO os autos ao Exequente, 

para manifestar acerca da petição do executado de fls. 60/68, requerendo 

o que entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 2906-12.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidio Reis

 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 a parte autora 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 Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 3437-88.2015.811.0051

 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: Juarez Pietra Catella

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente na pessoa no seu procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação apresentado pelo requerido de ref. 69. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 246-69.2014.811.0051

 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: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Vandrey Dal Sotto, HDI Seguros S/A - HDI Auto 

Campo Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:OAB-RJ 

181.783, Flávio Muller - OAB:5841-B/MT, LEANDRO CARDOSO LEITÃO 

- OAB:24140/O, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO as partes a fim de se manifestarem acerca 

do laudo complementar de fls.213, no prazo de 05(cinco) dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141690 Nr: 1121-97.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente intimada via AR - 

Aviso de Recebimento, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou até 

a presente data; QUE, INTIMO a parte requerente, na pessoa no seu 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique as provas que 

pretende produzir, especificando com objetividade e justificando sua 

pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28394 Nr: 2492-14.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi, Olivia Natalina Belandi, Ricardo 

Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações, Administração e 

Assessoria Ltda, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Marcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3.581-A/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 
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recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

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

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. VALOR ATUALIZADO 

DO CRÉDITO: R$ 47.770,14 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E 

SETENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76167 Nr: 1126-95.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloisa Gomes Slav

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 INTIMO a PARTE EXECUTADA, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pela credora (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de 

multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

 ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. VALOR 

ATUALIZADO DO CRÉDITO: R$ 5.914,45 (CINCO MIL, NOVECENTOS E 

QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93559 Nr: 1869-37.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leodora Casimira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador para apresentar 

manifestação acerca da impugnação dos cálculos de ref. 69, apresentado 

pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32463 Nr: 2579-33.2010.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdP, ETP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 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.: 28164 Nr: 2273-98.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dakombi Aplicações A Ltda ME, Milton de 

Souza Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente a fim de colher 

manifestação acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.94/95, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145153 Nr: 2731-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scarton & Cia Ltda, Leonardo Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente a fim de manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref.20, 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.: 392 Nr: 2032-03.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO ALVES DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:46.405-RS

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Rondonópolis - MT, ou promova o recolhimento 

das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34936 Nr: 1476-54.2011.811.0051

 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): Nunes & Alves Ltda, Ronie Carlos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora da sentença: Sentença. "..Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado, em desfavor de Nunes & 

Alves Ltda e Ronie Carlos Nunes, todos já devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que a parte exequente informa não ter mais interesse 

no presente feito, requerendo assim a desistência da ação, com 

fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil (fls. 86). Vieram-me 

conclusos. É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO. De elementar conhecimento que as execuções 

diferem-se significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já 

possuem título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar. 

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento. 

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC: Art. 775. O exequente tem o direito 

de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. CONDENO 

a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 775, I, do NCPC. Com o trânsito em julgado, observadas 
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as formalidades legais, RQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90786 Nr: 1004-14.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solivan Costa Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barreto da Rosa, Kelly Cristina 

Lazzarin, Terezinha da Rosa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Meissner Scheeffer 

- OAB:OAB/SC 20482

 INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu procurador, a fim de colher 

manifestação acerca da devolução do AR, pelo motivo "mudou-se", bem 

como requeira 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.: 73987 Nr: 2974-54.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. dos Santos ME, Geny Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cuiabá - MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71721 Nr: 712-34.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Montagner - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127185 Nr: 4372-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonior dos Santos, Armando Lima Junior de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para:1. DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 

n° 11.343/06, descrito no primeiro fato da denúncia, para o delito previsto 

no art. 33, §3°, da mesma lei, em relação ao réu Leonior dos Santos. Por 

consequência, DECLARO a incompetência desta Vara para apreciar e 

julgar o fato versado nos presentes autos, e DETERMINO a remessa da 

presente ação penal ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, em 

relação a este fato.2. CONDENAR o acusado Leonior dos Santos, 

brasileiro, nascido em 01/06/1995, na cidade de Sinop - MT, filho de Edmar 

dos Santos e Matildes dos Santos Pedroso, como incurso nas penas do 

artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/03, pelo segundo fato.3. ABSOLVER o 

acusado Armando Lima Junior de Araújo, qualificado nos autos, das 

penas à ele imputadas na denúncia, no primeiro e segundo fatos, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUZA PEGO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS 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 06/11/2018 ás 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001761-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA BETIATO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 10:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-88.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGLIANO BARBOSA (ADVOGADO(A))

ARMAZEM PARAIBA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE MOIZANIEL LIMA TENREIRO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010399-88.2015.8.11.0051 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 débito em execução, conforme 

pedido de ID 13000745. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. 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, 

26 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI (ADVOGADO(A))

KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela parte requerida. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

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

OI S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem o pagamento voluntário pela parte 

requerida, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que requeira o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JOSENILDA LUCIO GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

 

Autos n° 8010700-35.2015.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

executada ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA manejou embargos à 

execução, pugnando a extinção da presente ação, em decorrência da 

coisa julgada. Vieram os autos conclusos. Decido. Assiste razão à parte 

Embargante. De fato, em consulta ao Sistema PJE, é possível constatar 

que a parte autora ingressou com demanda idêntica a esta, no dia 

06.02.2015, no Juizado Especial desta Comarca, registrada sob o n° 

8010102-81.2015.811.0051. A propósito, a petição inicial em ambos os 

feitos é igual, alterando apenas a data. Outrossim, constata-se que 

naquele feito a ação foi julgada improcedente no dia 30 de março de 2015. 

Logo após, no dia 16.07.2015, a parte autora ingressou com a presente 

ação. Portanto, evidente a ocorrência da coisa julgada, eis que já proferida 

sentença com trânsito em julgado de ação idêntica anteriormente 

reproduzida. Destaca-se que a coisa julgada pode ser reconhecida, até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (NCPC, artigo 

485, § 3º). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, e §3° do Novo Código de 

Processo Civil. Por corolário, DECLARO todos os atos proferidos até o 

momento, inclusive a sentença meritória, nulos. Por fim, a par de tudo 

exposto, considero que a parte Autora se enquadra nas condutas 

tipificadas no artigo 80, inciso I, do CPC, declaro-o litigância de má-fé e, em 

consequência, condeno-o pagar à parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% 

(cinte por cento) do valor da causa, face ao disposto nos artigo 55, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010909-04.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010909-04.2015.8.11.0051 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 12241379. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. 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, 

10 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARCELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001127-24.2018.811.0051 Polo Ativo: EDUARDO MARCELINO 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 EDUARDO 

MARCELINO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de ausência de comprovante de endereço e pedido de 

desistência, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito 

em face da regularidade na contratação, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, defende a 

possibilidade de fraude, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de endereço não merece prosperar, tendo em vista que dos 

autos constam documentos suficiente para analise do mérito, sendo que a 

inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 CPC, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar arguida. Já a preliminar em face de eventual pedido de 

desistência arguida pela ré, se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se as 

preliminares. II – Do Mérito 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. Entretanto, a parte Ré em sua defesa 

atribui o fato da existência do débito na possibilidade de fraude por 

terceiro, requerendo neste caso a aplicação da excludente de 

responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é incabível a 

aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré sequer 

trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada a tese 

suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o 

Autor. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 289 de 630



faturas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não pode ser 

utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são supostas 

provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o meio de 

prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da autora possuir somente uma restição, motivo pelo qual, afasto 

aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de prova do 

débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. 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 inexistentes os débitos discutidos 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 de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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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 
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da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por KELLY 

FERNANDA SÃO JOÃO contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito 

no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva alega como matéria preliminar 

de impugnação da justiça gratuita, no mérito, afirma a legitimidade da 

cobrança e regularidade da contratação, exercício regular de direito 

juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora, defende a 

inexistência de danos morais ante ausência de provas, o descabimento de 

inversão do ônus da prova, aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo a 

improcedência da ação e condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece 

acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, observa-se que inexistem aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega o desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou tela de seu 

sistema comprovando a relação jurídica entre as partes, bem como débitos 

em aberto em virtude da aquisição do serviço de plano de TV por 

assinatura referente ao contrato nº 021/0876756-9, adquirido na data de 

10.02.2015, atualmente cancelada por falta de pagamento, junta tela 

sistêmica com débito em aberto e histórico de pagamento. Outrossim, 

extrai da defesa da Ré que, o endereço de instalação do serviço de TV 

por assinatura, é o mesmo constante da certidão do SPC anexo a inicial, 

presumindo que esta tenha efetuado a aquisição de tal serviço por meio 

de tele venda. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a parte autora cumprir com suas obrigações assumida em 

face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 270,19 (duzentos e setenta reais e dezenove 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000554-20.2016.811.0051 Polo Ativo: KELLY FERNANDA SÃO JOÃO 

Polo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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 KELLY 

FERNANDA SÃO JOÃO contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA objetivando indenização por danos morais por ter seu nome inscrito 

no cadastro de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do 

débito. A parte requerida em peça defensiva alega como matéria preliminar 

de impugnação da justiça gratuita, no mérito, afirma a legitimidade da 

cobrança e regularidade da contratação, exercício regular de direito 

juntando tela sistêmica com dados pessoais da Autora, defende a 

inexistência de danos morais ante ausência de provas, o descabimento de 

inversão do ônus da prova, aplicação da Sumula 385 STJ, requerendo a 

improcedência da ação e condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece 

acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, observa-se que inexistem aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que alega o desconhecimento do débito. Já a reclamada juntou tela de seu 

sistema comprovando a relação jurídica entre as partes, bem como débitos 

em aberto em virtude da aquisição do serviço de plano de TV por 

assinatura referente ao contrato nº 021/0876756-9, adquirido na data de 

10.02.2015, atualmente cancelada por falta de pagamento, junta tela 

sistêmica com débito em aberto e histórico de pagamento. Outrossim, 

extrai da defesa da Ré que, o endereço de instalação do serviço de TV 

por assinatura, é o mesmo constante da certidão do SPC anexo a inicial, 

presumindo que esta tenha efetuado a aquisição de tal serviço por meio 

de tele venda. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No 

caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela reclamada 

que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo a parte autora cumprir com suas obrigações assumida em 

face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido pedido, extrai-se 

dos autos que restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito, 

motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em 

sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 270,19 (duzentos e setenta reais e dezenove 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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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: 1001114-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NUNES DE JESUS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001114-25.2017.811.0051 Polo Ativo: CRISTIANO NUNES DE JESUS 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 CRISTIANO 

NUNES DE JESUS 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 ausência de presunção absoluta, 

ausência de interesse de agir, centenas de ações idênticas, eventual 

pedido de desistência e ausência de certidão negativa original, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação, bem como a aplicação da Sumula 385 STJ e 

condenação à litigância de má-fé. 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. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o Autor. 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. A Ré ainda sustenta que foram 

localizadas contas e débito em nome do Autor, porém não demonstrou 

com clarividência a exigibilidade de tais débitos, ocasião em que resta 

preclusa a produção de provas, pois inexistente estas em sua defesa. 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. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

da parte autora possuir somente uma única inscrição em seu nome e CPF, 

motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta 

não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do 

débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida ausência 

de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 
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arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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, 22 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 : 

1000058-20.2018.811.0051 Polo Ativo: ELIVELTON SIQUEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ELIVELTON 

SIQUEIRA DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, no mérito, afirma que 

agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação e a condenação à litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar suscitada 

pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será analisada, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 
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passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. 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). 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, 22 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: 1000534-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 : 

1000534-92.2017.811.0051 Polo Ativo: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por BANCO BRADESCO S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto a prova da relação jurídica juntada aos autos na 

peça defensiva. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão 

quanto a analise das faturas como prova da relação jurídica juntada aos 

autos na peça defensiva. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, verifica-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes por meio da juntada de faturas, ocasião em que o documento hábil 

a comprovar a relação jurídica bem como a existência do débito seria um 

contrato devidamente assinado pelo Embargado. Assim não há como 

acolher a pretensão da Embargante. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-92.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 : 

1000534-92.2017.811.0051 Polo Ativo: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por BANCO BRADESCO S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à 

fundamentação quanto a prova da relação jurídica juntada aos autos na 
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peça defensiva. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão 

quanto a analise das faturas como prova da relação jurídica juntada aos 

autos na peça defensiva. Neste passo, a omissão arguida não tem 

nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, verifica-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes por meio da juntada de faturas, ocasião em que o documento hábil 

a comprovar a relação jurídica bem como a existência do débito seria um 

contrato devidamente assinado pelo Embargado. Assim não há como 

acolher a pretensão da Embargante. Em não havendo obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem 

acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, 

I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE 

NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL 

PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS 

CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO 

POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA GOES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001082-20.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Se 

tempestivo, o que deverá ser certificado, RECEBO-O no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a parte 

recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à Superior 

Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 10 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA (ADVOGADO(A))

TOME DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Jane Mariane Andrade (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Thalitta Borges Boeira e Silva (TESTEMUNHA)

3º Sargento PM Gardez (TESTEMUNHA)

Leomar Ervino Dom (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000063-13.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo 

a parte recorrida apresentado as respectivas contrarrazões, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000018-38.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JORCILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001101-26.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 10 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (REQUERENTE)

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000062-57.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo 

a parte recorrida apresentado as respectivas contrarrazões, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000996-49.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 19 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000707-19.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 19 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000014-98.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS FARIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000127-52.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 19 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

QUELE MENDES LUTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001402-70.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pela Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JONY DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001268-43.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDO FERNANDES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000875-21.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 
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devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 19 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000064-27.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pela Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde–MT, 19 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

1000166-20.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de 

gratuidade lançado pela parte Reclamante, eis que preenchidos os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde –MT, 19 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MG44698, para que providencie(m) o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 1021-53.2014.811.0029

 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: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 75.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018 às 13h30min (horário oficial do MT).

Deverá as partes apresentar rol das testemunhas que pretendem ouvir no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º do NCPC).

 Intimem-se o autor e o requerido, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes, conforme preconiza o artigo 455, §4º, inciso IV do Novo 

Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46434 Nr: 2337-04.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maura Roiden

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Condeno a Demandante 

ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que arbitro, 

em observância dos critérios legais, em R$ 1.000,00 (mil reais), sujeitando 

a cobrança de tais verbas, no entanto, às condições e prazo a que 

aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69314 Nr: 3230-53.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA RAMOS DOS SANTOS, GABRIEL 

VICTOR GUIMARÃES AMORIM, EMANUEL PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:6883-A/MT

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

Para a oitiva da acusada VANUZA RAMOS DOS SANTOS, designo a data 

de 10 de outubro de 2018 às 13h50min (horário oficial MT).

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43994 Nr: 355-52.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Diego Strapasson - OAB:10608, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré 

VALDIRENE JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal.Passo a dosar a pena.Não 

vislumbrando elementos de dosimetria para além do tipo penal, fixo a pena 

definitiva em 3 (três) meses de detenção.Pena que a torno definitiva.O 

regime inicial é o aberto.Deixo de aplicar as disposições do artigo 44, por 

em decorrência da violência (inciso I, última parte).Aplico ao condenado o 

sursis do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a pena, em por 2 (dois) 

anos.Nos termos do artigo 78 do Código Penal fixo as seguintes 

condições:1 – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar 

suas atividades, pelo prazo de 02 (dois) anos;Com o trânsito em julgado: 

a) lance-se o nome do(a) réu(ré) no rol dos culpados, expeça-se guia de 

recolhimento para a execução da pena, comunique-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 15, inciso 

III, da Constituição Federal e ao Instituto de Identificação.PRIC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000379-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (AUTOR(A))

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores de Propriedade Privada (RÉU)

Magistrado(s):

SUELEN GONCALVES DE SOUZA

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta pela 

NORTOX S.A em face dos invasores, cuja qualificação é desconhecida, 

em relação ao imóvel urbano, situado no distrito industrial deste 

município,consistente em um lote de terras, situado na zona urbana da 

Cidade e Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, com área de 

29.650,00 m² (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados), 

locado sob o Lote nº 01 (hum) do LOTEAMENTO INDUSTRIAL II, limitando a 

Frente com a Rm-19, medindo 148,25 metros; fundos com o Lote Rural nº 

28, medindo 148,25 metros; Lado Direito com a Rua Alto Araguaia, 

medindo 200,00 metros e Lado Esquerdo com o Lote nº 03 e Lote Rural nº 

28 medindo 200,00 metros, objeto da matrícula imobiliária nº 10.961, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT. Decido. De 

inicio, medida de cautela, determino que seja realizado Auto de 

Constatação, por Oficial de Justiça desta Comarca, o qual deverá 

averiguar e certificar o seguinte: a) se se trata de invasão ligada a 

movimentos sociais, como MST e congêneres, ainda que desconhecido de 

qual movimento faça parte ou se se tratam de famílias isoladas que 

invadiram o local por conta própria; b) número de invasores, número de 

barracos; c) se há líderes do eventual movimento e identificá-los; d) 

apurar nas imediações há quanto tempo ocorreu a invasão; e) se os 

vizinhos reconhecem de quem fosse a posse do imóvel, anterior à 

invasão. Com a juntada, conclusos. Intime-se a parte autora para 

recolhimento do valor da diligência. Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45832 Nr: 1872-92.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITON MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:6883-A/MT

 Vistos,

 1. Tendo em vista o aporte aos autos do Ofício nº 97/ CRC/2018 às fls. 

413, informando que o reeducando não está cumprindo corretamente sua 

reprimenda, designo audiência de justificação para o dia 31 de outubro de 

2018, às 17h15min(MT).

2. Intime-se réu para fazer-se presente na referida solenidade, 

fazendo-lhe as ressalvas legais quanto ao seu não comparecimento.

3. Notifique-se o Nobre representante do Ministério Público, bem como a 

defesa.

4. Considerando o Ofício nº 047/2018/DP/MT/Canarana, NOMEIO para 

patrocinar os interesses e defesa do acusado, forte no primado 

constitucional dos incisos LIV e/ou LV do artigo 5º da CF/88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o(a) ilustre advogado(a) 

Dr. Fábio Roberto Ucker, OAB/MT 13315, o(a) qual desempenhará tal 

munus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de 

Ética da honrada OAB.

5. INTIME-SE pessoalmente o defensor dativo em referência, da nomeação 

em questão, e para que, se manifeste dos cálculos de fls. 419/420, bem 

como informe nova data para realização do pedido de fls. 416/416vº.

6. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-09.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

ELIANA GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca do inteiro teor da certidão do Sr. Meirinho constante no ID do 

documento: 15420277, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito. Canarana-MT, 19 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-12.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOMAR CEZAR DIAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010262-12.2014.8.11.0029. REQUERENTE: A. NOGUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SINOMAR CEZAR DIAS VIEIRA Vistos, etc. Cuida-se de 

pedido de penhora de direitos hereditários. Nesse passo, informa o 

Exequente a existência de processo de Inventário e Partilha na Comarca 

de Edéia - GO, de número 201400190368. Assim, de acordo com o artigo 

860 do NCPC, defiro os pedidos insertos no item "1" e "2". Promova-se o 

registro da penhora no matrícula do imóvel de número 2.641, denominada 

Fazenda Matrinchã. E ainda, proceda-se a Sra. Gestora com a expedição 

do ofício, à Vara Única da Comarca de Edéia/GO, para que proceda no 

rosto dos autos do processo de nº 201400190368, a penhora. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 27 de agosto de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39235 Nr: 1731-93.2011.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Gomes de Melo Costa, Januario 

Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Lot. Chapada 

Village

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:13152/MT, Rodrigo Antonio Gomes de Melo Costa - 

OAB:6938/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - OAB:

 Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, por serem 

tempestivos e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.Quanto ao 

levantamento de quaisquer valores depositados nos autos estão 

condicionados ao trânsito em julgado da sentença.Advirtam-se os 

embargantes que a oposição de embargos meramente protelatórios e a 

sua reiteração será sancionada na forma do art. 1.026, §§ 2º e 3º, além 

de incidir a regra do §4º do mesmo artigo.Intimem-se.Arquivem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 1186-57.2010.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio dos Santos, Flavio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490, Carlos Alberto Vieira da Rocha - OAB:11101, Ricardo 

Pedrollo de Assis - OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, com as advertências do art. 485, 

§1º, do CPC, para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2610-66.2012.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Sandra dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - 

OAB:11340-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos veiculados 

pela parte autora.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em decorrência do que 

estabelece o art. 98, §3º, do CPC/2015.Publique-se.Intimem-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, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62738 Nr: 2576-57.2013.811.0024

 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: Simone Aparecida da Silva Fratari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT., MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62588 Nr: 2409-40.2013.811.0024

 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: Edilene Gonçalves Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Andre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 13 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105232 Nr: 1987-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Jafter Junior Reis 

Araujo, Walter Aurélio Oliveira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, Defensor(a) Público(a) - OAB:, FABIANA DE 

ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 1022-29.2009.811.0024

 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: Emilene Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Muraro Silva

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

OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e na quebra da affectio societatis, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação, para declarar dissolvida a sociedade comercial em 

relação a autora EMILENE SOUZA BORGES e, determino, em liquidação de 

sentença, a apuração de haveres. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, haja vista o teor do 

artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, 

§§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas 

e dos honorários advocatícios, for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de até 05 (cinco) anos após o 

trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação 
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de insuficiência de recursos financeiros que justificou a concessão de 

gratuidade. Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 3676-47.2013.811.0024

 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: Hermes Rodrigues de Rezende, Lucely Quiles de 

Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson L. Bernardinelli - 

OAB:OAB/MT 10.668, Lenildo Marcio da Silva - OAB:5340, Marcelo 

de Oliveira Rodrigues - OAB:7383-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO, Luis Kazuhico Fuchikami - OAB:7484-B/MT, Luiz 

Gustavo Fleury Curado Brom - OAB:21.012/GO

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de novembro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37807 Nr: 199-84.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junivaldo Boaventura Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla da Silva Miranda - 

OAB:20.559

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 13 de novembro de 2018, às 17hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91602 Nr: 1780-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Afonseca S/A, Rubens Reine da 

Fonseca, Maria Laurentina de Almeida França, Emanoel L. R. Pereira, 

Ezequiel Inossencio Barbosa, José Jenuário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS REINE DA FONSECA, 

brasileiro(a), Telefone (65) 3301-1052, atualmente em local incerto e não 

sabido EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSÉ JENUÁRIO DOS SANTOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO – 

Defensoria Pública de Chapada dos Guimarães- MT, por meio do Defensor 

Público signatário, propôs a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM 

IMÓVEL em favor de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, Contra 

CONSTRUTORA AFONSECA, nos termos do art. 1.238 do CC/02 e Art. 

246, § 3º e Art. 259, I do Novo CPC. O Requerente é legítimo possuidor de 

um imóvel residencial em Chapada dos Guimarães, na Rua das Palmeiras, 

n°446, Bairro São Sebastião, Neste Município, o qual usa para sua própria 

moradia há 10 anos, ininterruptamente, paga os impostos corretamente, 

assim como os débitos com a concessionária de luz e de água.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. I. Defiro o pedido de 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.II. Proceda-se a citação dos confinantes, conforme requerido da 

petição de 2.8.2017.III. Sem prejuízo do exposto, intime-se o autor, por 

intermédio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste quanto à citação da parte requerida, cujo AR retornou sem 

cumprimento, ademais, apresentem na oportunidade os documentos 

requeridos pela União e pelo Município de Chapada dos Guimarães em 

suas respectivas manifestações. IV. Após, dê-se vistas às Fazendas 

Públicas para que manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. V. 

Certifique-se eventual silêncio. VI. 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, 14 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 6124-51.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR NUNES DE ANDRADE

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 684-74.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Santiago de Pinto

 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:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o único 

substabelecimento existente no feito, refere-se a poderes outorgados por 

pessoa estranha à relação processual e não pelo autor da demanda, o 

que deve ser corrigido.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para DETERMINAR a 

regularização da representação processual que poderá dar-se por meio 

de juntada de substabelecimento, de procuração ou por nova petição 

assinada por advogado já constituído nos autos.

II. Na hipótese de não se tratar de pedido em causa própria, deverá, no 
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mesmo prazo, ser juntada procuração outorgada pelo advogado André 

Gonçalves Melado em favor da advogada subscritora do pedido.

III. ADVIRTA-SE que o não cumprimento das determinações acima 

delineadas, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, 

I, do CPC.

 IV. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos.

V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 2092-71.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelino Koalben, Vasti Emerick Koalben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A, 

Wilson Alberto Sobjak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81447 Nr: 1661-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO MENON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso até 

dia 27 de dezembro de 2018, conforme petição de 18/09/2018, a iniciar-se 

nesta data. Decorrido o prazo, intimar a parte a dar andamento aos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias e praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 3009-03.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Francisca Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida em desfavor de ANA FRANCISCA 

CESAR pelos motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 19, o exequente peticionou informando a quitação do débito pela 

parte executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl(s). 19, que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e honorários.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-66.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIE ROSA GOMES GEISS (ADVOGADO(A))

SUELY PALMEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes exequente e executada para , no 

prazo de 5 dias, informar nos autos os dados bancários a fim de expedir 

alvará de levantamento de valores, conforme determinado na r. sentença. 

Chapada dos Guimarães-MT, 19 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR (ADVOGADO(A))

ANGELA CRISTINA GONCALVES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 09/10/2018 às 15h30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chaa dos Guimarães-MT, 

19 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora 

Judiciária

Intimação 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)

 

Intimação do advogado da parte para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 18/10/2018 às 13:30, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99604 Nr: 1899-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEREIDE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 
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CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 900-17.2016.811.0009

 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: LUCIA BELO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99505 Nr: 1826-95.2016.811.0009

 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 APARECIDA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50322 Nr: 1041-80.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU LEVINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88258 Nr: 1512-23.2014.811.0009

 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 FATIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 3158-39.2012.811.0009

 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: ALAIDE COSTA DE ORNELLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI COSTA DE ORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar sobre o documento de fls. 129, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95547 Nr: 2989-47.2015.811.0009

 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: ROSALVO XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS SEGUROS DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para que, 

no prazo legal, ofereça contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

65/67 e versos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94308 Nr: 2258-51.2015.811.0009
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEINE SANTANA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, retire na 1ª Secretaria, a Carta Precatória de 

citação expedida nos autos, providenciando sua distribuição no Juízo da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, comprovando em seguida tal 

distribuição, ou caso prefira, apresente comprovante de recolhimento de 

preparo, para que a mesma seja enviada diretamente por este Juízo ao 

Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44534 Nr: 1410-45.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZAINA ROSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte requerente a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 225/241, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95507 Nr: 2960-94.2015.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F. DO AMARAL, MARIA DIRCE GELDES DO 

AMARAL, APARECIDO EDSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora para no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 39, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 1515-46.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILDA RODRIGUES SALGADO

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90898 Nr: 3670-51.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKDS, ANA PAULA SILVA SERPA

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93852 Nr: 1954-52.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEKSLEY APARECIDO ALVES

 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:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98429 Nr: 1070-86.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DOMINGOS GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 
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CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93585 Nr: 1762-22.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 1022-30.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1510-53.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA SIMONE LANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2340-19.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE LIRA

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92937 Nr: 1273-82.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MEIRELLES MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93697 Nr: 1850-60.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA PINTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 
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OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 3349-16.2014.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS, LSDS, SFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos.

 De início, considerada a peculiaridade local, cidadãos humildes e de baixo 

poder aquisitivo, bem ainda o fato de se tratar de execução de parcelas 

atrasadas de verba alimentar, por representar quantia total tacanha, o que 

a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte executada.

E, compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito alimentar, razão pela qual a parte exequente 

manifestou-se pela extinção do feito.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, 

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

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de 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.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 764-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar sobre os ofícios/COREJ 0164364 E 0164365 

fls. 161/162, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85133 Nr: 2531-98.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES TAMBALO

 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90451 Nr: 3335-32.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a)(s) da parte autora, para 

querendo, e, no prazo legal, ofereça impugnação a contestação de 

fls.70/80.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90355 Nr: 3248-76.2014.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC, YVSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3248-76.2014.811.0009 CÓD. 90355

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE CRISTO e YASMIM VITÓRIA 

SARACHO LEAL

PARTE REQUERIDA: DHYOVANI GARCIA LEAL

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Dhyovani Garcia Leal, Rg: 2306754-3 

SSO MT Filiação: Odvan Garcia Leal e Rosangela Gomes Pinheiro, data de 

nascimento: 07/01/1995, brasileiro(a), natural de e Marcelândia-MT, 

solteiro(a), serralheiro/pintor, Endereço: Av. Tancredo Neves, N. 89, 

Bairro: Centro, Cidade: Colider-MT. ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 665,21

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. Bem como INTIMA-LO para no prazo de 03(três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor abaixo indicado, 

correspondente ao período de junho/2014 a julho de 2017, bem como as 

parcelas que vencerem no curso do processo, comprovar que já o fez ou 

a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, ART. 323 c.c 

513), sendo certo que o cumprimento a pena eventualmente imposta, não 

o eximirá de cumprir a obrigação:- VALOR DO DÉBITO: R$ 13.782,45(treze 

mil e setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos.
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SENTENÇA: Vistos etc. Primeiramente, intime-se a parte exequente, para 

em 15 dias, atualizar o débito exequendo, apresentando demonstrativo 

analítico. Noutra senda, pedido de p. 43, para a citação por edital da parte 

executada, uma vez que esta ação navega desde 2014 e até o presente 

momento não foi citado, pois todas as tentativas restaram infrutíferas. 

Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer 

que ela está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a citação da 

parte requerida por edital, com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, 

inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se 

devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curador especial o membro da Defensoria Pública atuante nesta comarca, 

nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender 

os interesses do demandado, devendo ser cientificado pessoalmente do 

encargo e de todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Eu, Flávia Liziana Vacaro de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 31 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57571 Nr: 1854-39.2011.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, MRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1854-39.2011.811.0009 cód. 57571

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MYLENE MÁXIMO MENDES e MARIA ROSENE 

MÁXIMO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: JOVELINO ANTONIO MENDES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Jovelino Antonio Mendes, Cpf: 

31772315168, Rg: 224.168 SSP MT Filiação: José Antonio da Costa e de 

Antonia Mendes da Costa, data de nascimento: 16/05/1961, brasileiro(a), 

natural de Malacacheta-MG, solteiro(a), autônomo, Endereço: Rua do 

Governador José Frageli, S/n, Cidade: Novo Mundo-MT, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO ENÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.332,56

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, por todo 

inteiro teor da r. sentença abaixo transcrita. Bem como INTIMA-LO, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor da condenação em 

custas, conforme sentença, sendo: - o valor de R$ 376,85(trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas processuais. 

INFORMA-SE ainda que o pagamento deverá ser através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou 

remanescentes (ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home). ADVERTIDO 

que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as providências 

cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de 

Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA 

ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos termos do Provimento 

nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

SENTENÇA: Vistos etc. Execução de alimentos no valor de R$ 1.332,56, 

objeto da presente ação. Após idas e vindas, à p. 55, informado pela 

exequente o pagamento integral do débito alimentar em atraso, a pugnar 

pela consequente extinção do feito, manifestando favoravelmente o 

parquet à p. 76. É o singelo relatório. Decido. Desse modo, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito, 

nada mais tendo a adiar o encerramento do processo. Isto posto, nos 

termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a execução. Condeno a parte executada a pagar as 

custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, a teor da 

Emenda Constitucional n.º 80/2014, e entendimento hodierno da nossa 

Corte, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO 

A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. A partir da Ementa 

Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da 

Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de 

forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, Des. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 

25/01/2016). Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas 

as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Eu, Flávia 

Liziana Vacaro de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 30 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93313 Nr: 1543-09.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGL, JGW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1543-09.2015.811.0009 cód. 93313

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BRENDA GOMES LEITE e JOSIANE GOMES 

WANDSCHEER

PARTE REQUERIDA: EMERSON LEITE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Emerson Leite, Cpf: 00466804113, Rg: 

1866546-2 SSP MT Filiação: Jose Carlos Leite e Vera Lucia Leite, data de 

nascimento: 12/05/1983, brasileiro(a), natural de Colíderr-MT, casado(a), 

analista p.c.p, Endereço: Av. Jatobá N. 1230 (Local Aabb), Bairro: Centro, 

Cidade: Guarantã do Norte-MT. ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.360,89

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. Execução de alimentos em que a parte autora à p. 

49, concordou com o documento de p. 47 que comprova o pagamento do 

débito e requereu a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do 

CPC. É o singelo relatório. Decido. Quitada a obrigação, impositiva a 

extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos termos do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução em 

que se digladiavam as partes em epígrafe, qualificadas nos autos. Isto 

posto, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo executivo, 

pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Sem custas e 

despesas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

em razão de não haver litigiosidade. Preclusas as vias recursais, 

anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo. P. R. I. C. Colíder – MT, 29 de agosto de 2017. Walter Tomaz da 
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Costa Juiz de Direito.

Eu, Flávia Liziana Vacaro de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 30 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 112555 Nr: 2004-73.2018.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE BARROS 

TURELLA - OAB:160550/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora para no prazo de 

10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça fls. 10, 

pugnando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83592 Nr: 948-78.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSTDS, RST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a)Dra. ELISANGELA DINARTE 

SOARES, da parte autora, para no prazo legal, manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 120/121, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80694 Nr: 1714-68.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.115/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52851 Nr: 288-89.2010.811.0009

 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: NATIVIDADE LEONTINA LOPES CONSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.121/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93515 Nr: 1700-79.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s Advogado(s) da parte autora, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 53, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82454 Nr: 3495-28.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do advogado(a) da parte autora, para no prazo 

legal manifestar- sobre o mandado/certidõa de fls. 30/31, requerendo o 

que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48976 Nr: 2766-41.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDFS, RDFS, MDFB, EDFS, RBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Raimundo dos Santos Pinto, 

Cpf: 53646835168, Rg: 829.415 SSP MT Filiação: Maria dos Santos Pinto, 

brasileiro(a), natural de Mandiorê-MA, casado(a), cabeleireiro, Endereço: 

Rua Para, 228, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros porventura 

existentes em nome do(a) devedor(a), o protesto nos moldes do art. 517 

do NCPC, bem como sejam expedidos ofícios ao cartório de registro de 

imóveis e ao DETRAN a fim de averiguar possíveis bens em nome do 

executado.

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. 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, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 
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sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

Além disso, veículos de via terrestre e bens imóveis igualmente são 

passíveis de penhora, na forma do art. 835, incisos IV e V, do NCPC, 

sendo que as respectivas averbações podem se dar igualmente por meio 

eletrônico, na previsão do art. 837 do citado Estatuto Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

 Não obstante tais providências, a lei também autoriza o protesto do 

pronunciamento judicial, consoante o art. 528, “caput” e § 1º c.c. o art. 

517, “caput”, do NCPC:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517”.

“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”.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras, de 

veículos automotores e de bens imóveis, além do protesto do 

pronunciamento judicial.

Ante o exposto, DEFIRO:

a) O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD;

b) a penhora de bens imóveis e móveis, especialmente veículos com 

respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do automotor, 

inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e circulação, 

depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54216 Nr: 1653-81.2010.811.0009

 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: LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1653-81.2010.811.0009 cód. 54216

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: LAIR DOS SANTOS SILVA

PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Arlindo José da Silva, Cpf: 64173593953 

Filiação: Aristides José da Silva e Francisca da Silva, data de nascimento: 

27/08/1930, brasileiro(a), natural de Tabajara-SP, casado(a), agricultor, 

Endereço: Atualmente em Lugar incerto e não sabido.o

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 510,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Lair dos Santos Silva, qualificada, pediu 

autorização judicial para suprimento de outorga uxória do marido, 

encontrado em lugar incerto e não sabido, de modo que possa ser 

solucionada a transmissão de propriedade de um imóvel escriturado, que 

foi permutado, por instrumentos particulares, em cadeia aquisitiva 

sequencial. Foi nomeado curador provisório em favor do requerido revel 

citado por edital. Contestação genérica apresentada às p. 44/46.O 

Ministério Público, como curador nato, manifestou-se no sentido de que 

fosse depositado em conta judicial a cota parte devida ao requerido (p. 

48/49). Instada a parte requerente não se opôs a manifestação ministerial 

quanto ao destaque da cota ao requerido. Entretanto, apresentou os 

valores que entendeu correto ao resguardo dele. Relatados e examinados. 

Fundamento e decido. Feito pronto e sem preliminares ou defeitos capazes 

de impedir o alcance do mérito. A propriedade imobiliária exige para sua 

transmissão, escritura pública e registro no RGI correlato. Trata-se de 

imóvel de 591,90 m², denominado lote n.° 21, situado na quadra 116, 

localizado na “Gleba Cafezal”, registrado no RGI de Colíder-MT sob 

matrícula n.° 2.496, ficha n.° 01 e livro n.° 02. Referida escritura pública de 

formal de partilha de imóvel, de 20 de julho de 1992, portanto, há mais de 

vinte anos, tem como herdeiros, Maria Rocha Vieira, Joaquim dos Santos 

Coimbra, Rosa Coimbra Rezende, Salvador de Souza Rezende, Elias dos 

Santos Coimbra, Marilene Silvestre Coimbra, Sebastião dos Santos 

Coimbra, Maria Madalena Granzotto Coimbra, Antonio José Coimbra, Alvani 

D’ Amacena Coimbra, Helena Coimbra de Oliveira, Sebastião Calecio de 

Oliveira, Lucia de Fátima Coimbra Araújo, José Nascimento de Araújo, 

Pedro Evagenlista Coimbra, Simone Scotti Coimbra, João Batista Coimbra, 

Neuza Pereira de Souza Coimbra, Roseni Vieira Coimbra, Aureliano dos 

Santos Coimbra e Lair dos Santos Silva, casada em comunhão de bens 

com Arlindo José da Silva. Ele está em local incerto e não sabido. As 

transações comerciais a envolver o imóvel documentado nos autos, 

retrata que referido adquirente Elias dos Santos Coimbra, um dos 

herdeiros acima citado, permutou o imóvel em sua totalidade. A última 

transação ocorrida, como visto, há mais de dez anos. Esta é a conjuntura 

material do imóvel e da sua situação negocial informal que se pretende 

iniciar a regularização, possível, via do pretendido suprimento da outorga 

uxória necessária do desaparecido Arlindo José da Silva, seguindo-se – 

espera-se – a cadeia dominial sequencial até os efetivos proprietários 

atuais do bem, a ser desmembrado no RGI devido, após os trâmites 

burocráticos administrativos. Nesse condão, a outorga uxória de Arlindo 

José da Silva, casado no regime de comunhão universal de bens com a 

primeira interessada, com efeito, deve ser suprida, sob pena de, 

burocraticamente, criar situação insolúvel e de instabilidade patrimonial e 

social sobre a propriedade imobiliária não condizente com sua 

perpetuação e desdobramentos vindouros. O que, não se regularizando, 

na forma da Lei n.° 6.015/1973, contraria, entre outros, os primados da 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, da escrituração, 

continuidade e publicidade, deixando de expressar a correta e verdadeira 

cadeia dominial do imóvel. A impossibilidade de obtenção do consentimento 

do outro cônjuge é situação objetiva. Toda vez que um deles não puder 

dar o consentimento, em razão de impossibilidade física, temporária ou 

permanente, poderá o magistrado suprir a outorga. É o que pode ocorrer 

quando um dos cônjuges estiver gravemente enfermo ou desaparecido, 

ou quando um deles estiver servindo o país em uma guerra, ou quando 

falecido, não se efetuando o inventário. Assim, compete ao Juiz suprir a 

outorga do cônjuge que a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível 

concedê-la, como neste caso em que o consentimento de Arlindo José da 
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Silva é impossível. Não sendo suprida judicialmente, o negócio se tornará 

anulável, anulabilidade esta com prazo decadencial de 02 anos a contar 

do término da sociedade conjugal. Previsão expressa dos arts. 

1.648/1.649 do Código Civil, ora transcritos: “Art. 1648. Cabe ao juiz, nos 

casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a 

denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Art. 1649. A 

falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), 

tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a 

anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”. No 

mesmo sentido, de suprimento da outorga do cônjuge que a recusar sem 

motivo justo, a mencionar também a dita invalidade, ponteia o art. 74, com 

seu parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 74. O 

consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando 

for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja 

impossível concedê-lo. “Parágrafo único. A falta de consentimento, 

quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo”. 

Clarividente neste caso a impossibilidade de Arlindo José da Silva, 

desaparecido, conceder a outorga uxória necessária a esposa para a 

escrituração devida do bem imóvel e sua transmissão de propriedade, 

mediante respectivo registro, em favor dos sequentes adquirentes, à 

maneira que os interessados entenderem por bem, seja diretamente ao 

atual ocupante (dono de fato) ou por interposto segundo interessado. Com 

o suprimento judicial em pauta da outorga uxória do marido desaparecido, 

a quem de direito, a qual deverá ser levada a registro também, 

regularizando definitivamente a propriedade imobiliária em questão. 

Compilado o seguinte aresto com orientação semelhante: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. BENS ADVINDOS DE HERANÇA. REGIME DE 

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. SUPRIMENTO PELO 

MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. Excluem-se da comunhão os bens 

advindos de herança, quando as partes forem casadas sob o regime de 

comunhão parcial de bens. Art. 1659, I do Código Civil. 2. Cabe ao juiz 

suprir a outorga uxória quando um dos cônjuges a negar sem justo motivo, 

ou quando seja impossível concedê-la. Art. 1648, do Código Civil. 

Precedentes”. (TJ-ES; AC 0029118-09.2007.8.08.0024; Quarta Câmara 

Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 18/06/2012; DJES 

27/06/2012). A despeito do destaque da cota parte a ser depositada em 

favor do marido desaparecido, solução viável a eliminar risco de dano a 

terceiros, inclusive aos próprios herdeiros ou outros interessados, a 

tornar esta via uma alternativa viável e segura de atingir aos fins 

colimados. Portanto, a outorga a ser suprida apresenta-se como 

mecanismo plausível para resolver o impasse criado pelos próprios 

interessados ao deixarem por tantos anos em segundo plano a 

transmissão jurídica regular da propriedade do imóvel em questão, cuja 

posse, ao que tudo indica, foi repassada de mão em mão ao longo desse 

período desacompanhada da necessária e ora almejada transmissão de 

domínio. Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, a teor do 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, 

com resolução de mérito, para suprir, dando-a como exteriorizada, a 

outorga uxória de Arlindo José da Silva em prol da consecução do negócio 

de compra e venda do imóvel descrito nos autos, de modo a autorizar a 

venda dele, devendo a parte depositar juízo o valor de 1/48 avos em favor 

do Arlindo José da Silva, na forma descrita pelo douto advogado à p. 56. 

Expeça-se o competente alvará. Custas e despesas judiciais por conta do 

interessado. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a contraparte para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. R. I. C.

Eu, Flávia Liziana Vacaro de Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 30 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57625 Nr: 1908-05.2011.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDF, ARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1908-05.2011.811.0009 cód. 57625

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NAIANNE RODRIGUES DE FREITAS e AURORA 

RODRIGUES DE ARAÚJO

PARTE REQUERIDA: VAUVENAGUES JOSÉ DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Vauvenagues José de Freitas, Cpf: 

53732650120, Rg: 810.701 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

joalheiro, Endereço: Estabelecimento Empresarial "Arte e Joias", Cidade: 

Colíder-MT. ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.255,29

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se no autos, ciente de que seu 

silêncio valerá como concordância tácita.

 DECISÃO: Vistos. Sobre o pedido de desistência (fl. 118), intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 05 dias, ciente de que 

seu silência valerá como concordância tácita. Em razão do reduzido 

número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia do presente 

despacho como MANDADO. Cumpra-se. Eu, Flávia Liziana Vacaro de 

Aquino Monguini, digitei.

 Colíder - MT, 30 de agosto de 2018.

Eriton Andrade da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31942 Nr: 2604-85.2004.811.0009

 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: IZABEL FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/SP, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação à execução 

de fls.272/275.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCELINO SILVEIRA (EXECUTADO)

INES VIEIRA SILVEIRA (EXECUTADO)

GILMAR MARCELINO SILVEIRA (EXECUTADO)

SERGIO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

SERGIO MARCELINO SILVEIRA (EXECUTADO)

SUZANA MARCELINO SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e na decisão retro.Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 
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interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018, às 13h40min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001574-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018, às 14h00min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GOMES WANDSCHEER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro.Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018, às 14h20min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO NUNES REZENDE (EXECUTADO)

ATHOS GABRIEL REZENDE COMINESI - ME (EXECUTADO)

ATHOS GABRIEL REZENDE COMINESI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro.Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018, às 14h40min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001473-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARA LEMOS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro.Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 14h00min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRISNEIA DE MOURA (REQUERENTE)

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. MACIEL MARTINS - ME (REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 14h20min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001165-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA PIZOLATO (EXECUTADO)

M C PIZOLATO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON CAMARGO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, às 13h40min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JEFERSON DEMBOGURSKI (EXECUTADO)

MARTA IRIS SERPA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, às 14h00min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, às 14h20min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000448-19.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PERLIN (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 da Segunda Vara e da decisão retro. Devido a este 

juízo não ter em seu quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado 

no Tribunal e com o intuito de contribuir para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses. Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de 

Conciliação, a qual tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, 

designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 14h40min a 

ser realizada pela Magistrada deste juízo. Ficando os advogados desde já 

intimados para comparecem a solenidade devidamente acompanhados 

com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROCHA GUIMARAES (AUTOR(A))

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

Juntada de Carta precatória comarca de Barueri -SP

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81124 Nr: 2168-48.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LUCIANO DA SILVA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 113942 Nr: 2845-68.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE COLÍDER, EDMILSON 

BELARMINO DE LIMA

 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 17593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim sendo, considerando a Portaria 01/2006, AUTORIZO, a 

permanência de crianças e adolescentes até o término do evento, desde 

que devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.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:(a) 

Alvará do Corpo de Bombeiros ou sua respectiva dispensa pelo órgão; b) 

Alvará expedido pela Prefeitura Municipal, específico para este evento;c) 

Vistoria Técnica da Vigilância Sanitária d) Ofício enviado a Secretaria 

Municipal de Saúde informando a realização do evento, bem como a 

Certidão acerca da disponibilização de ambulância e equipe profissional 

para se fazer presente no local;Com os documentos acima mencionados, 

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 OS DOCUMENTOS ACIMA 

CITADOS, 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.: 98205 Nr: 912-31.2016.811.0009

 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: ROSANE GOULART DA ROCHA

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

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 912-31.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98205

Vistos etc.

 Não obstante a decisão retro proferida, devido a este juízo não ter em seu 

quadro funcional conciliador no Cejusc credenciado no Tribunal e com o 

intuito de contribuir para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses.

 Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, a qual 

tem como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/11/2018, às 14h00min a ser realizada pela 

Magistrada deste juízo.
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 18 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.: 92868 Nr: 1239-10.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para providenciar 

o depósito da diligência (emissão da guia no sitio do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br) para cumprimento do mandado expedido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90186 Nr: 3117-04.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se manifeste, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, acerca dos documentos (contrarrazões) 

protocolados 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.: 88262 Nr: 1516-60.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDS, JANDIRA VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a penhora on-line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos 

autos.2. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá 

ser intimada na pessoa de seu advogado para, querendo, opor embargos. 

3. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.4. Se 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO a expedição de mandado executório, 

em que o Oficial de Justiça deverá efetuar a penhora e avaliação de bens 

do executado e, em ato continuo, intimar o executado de que os Embargos 

poderão ser oferecidos em 15 (quinze) dias, a partir da juntada do 

mandado de citação, independente de penhora, depósito ou caução.5. 

Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá arrestar 

quantos bens bastarem para garantir a execução, agindo na forma do art. 

830 do CPC.6. Sem prejuízo, DETERMINO que seja expedido ofício ao 

empregador do Executado, para que efetue o desconto na folha de 

pagamento do requerido, nos termos da manifestação á fl. 69. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder, 13 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46447 Nr: 260-92.2008.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA LUZIA VITORIA PAMPLONA, ALEX VITÓRIA 

PAMPLONA, ALDO VITÓRIA PAMPLONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE CANDIDA VITÓRIA PAMPLOMA - 

Espólio de, SEBASTIÃO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, a qual tem 

como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/11/2018, às 13h40min a ser realizada pela 

Magistrada deste juízo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 17 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.: 45069 Nr: 1935-27.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR FRANCISCO DE LIMA, VFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DAMIAN LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Diante da manifestação de fls.78-79, DEFIRO a emenda das primeiras 

declarações.

2. Tendo em vista a maioridade da herdeira Vanessa Damian Lima, 

determino que INTIME-SE pessoalmente a fim de regularizar sua 

capacidade postulatória.

3. INTIME-SE o inventariante a fim de se manifestar sobre o conteúdo da 

petição de fl. 73, bem como para, uerendo requerer a conversão do feito 

em arrolamento, nos termos do artigo 664, para tanto deverá apresentar 

aos autos a atribuição dos valores aos bens declarados, bem como o 

plano de partilha.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 175-96.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA SOARES NASCIMENTO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46430 Nr: 243-56.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA TEREZA LOPES DOMINGOS

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 1878-14.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BARBOSA

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 2245-96.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 1757-83.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ACOSTA CANO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50870 Nr: 1606-44.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE TONI CRACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2189-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 Autos n. 2189-14.2018.811.0009 – Código n. 112860

Decisão

Vistos, etc.

Inicialmente, anoto que os argumentos lançados pela defesa do réu em 

sua resposta acusação confundem-se com o mérito, de maneira que 

demandam análise aprofundada o que entendo não ser o momento 

processual adequado para sua verificação, vez que estar-se-ia 

antecipando o mérito.

Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 01 de outubro de 2018, às 

15h30min., 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, bem como REQUISITE-SE sua condução para 

audiência ora designada, eis que se encontra preso;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

5) Finalmente, INTIMEM-SE as doutas causídicas subscritoras da resposta 

acusação de fls. 120/132, para que assinem o referido documento, 

porquanto não consta a assinatura das mesmas.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder/MT, 18 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2869-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BOSSA, PABLO JOEL FERREIRA 

BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa dos reus para que no prazo legal apresente as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105074 Nr: 1410-93.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BRUNO DE SOUZA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação o acusado Tiago 

Bruno de Souza Neres 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.”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

(ADVOGADO(A))

CAMILA PESSUTTI FRANCA NAVA (REQUERENTE)

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI (REQUERIDO)

RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001619-11.2018.8.11.0009 Parte Autora: CAMILA PESSUTTI FRANÇA 

NAVA Parte Ré: JUSCILAINE DE SOUZA GRINGGI Parte Ré: RONALDO DE 

SOUZA ANUNCIAÇÃO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 11 de dezembro de 2018, 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, 17 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ADEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001620-93.2018.8.11.0009 Parte Autora: ADEMIR DA SILVA Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 11 de dezembro de 2018, 15h00min., 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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

CANDIDA ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001623-48.2018.8.11.0009 Parte Autora: CANDIDA ALVES DE MACEDO 

Parte Ré: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte Requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 13 de dezembro de 2018, 

14h00min., 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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

IRANI RODRIGUES PECANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001624-33.2018.8.11.0009 Parte Autora: IRANI RODRIGUES PECANHA 

Parte Ré: BANCO INTER S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 13 de dezembro de 2018, 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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI RODRIGUES PECANHA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001625-18.2018.8.11.0009 Parte Autora: IRANI RODRIGUES PECANHA 

Parte Ré: BANCO BMG S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 13 de dezembro de 2018, 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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO DA SILVA (REQUERENTE)
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JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001621-78.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA DO CARMO DA SILVA 

Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte Requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11 de dezembro de 2018, 15h20min., 

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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GIL DE SOUZA (REQUERIDO)

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000885-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

Parte Ré: JOSE LUIZ GIL DE SOUZA, CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA 

- ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo 

o teor da certidão do Oficial de justiça juntada no ID - 14583047, bem 

como, para apresentar o novo endereço da parte promovida, no prazo de 

5 (cinco), para fins de intimação/citação para a audiência designada nos 

autos. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CUSTODIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001264-98.2018.8.11.0009 Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: RENATA CUSTORIO DE LIMA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte Requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 13 de dezembro de 2018, 15h20min., 

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, 18 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

MARIA EDINEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METAL FISCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001832-51.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

EDINEUZA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: METAL FISCHER INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 15338506, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 18 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: 1000516-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000516-66.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLEI 

MERGULHAO Parte Ré: REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “desconhecido” o número Id 15338654, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 18 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: 1001274-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE DE OLIVEIRA VITORIANO GROSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001274-45.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MEDEIROS 

MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS 

BRUNO FROIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LARISSE DE OLIVEIRA 

VITORIANO GROSS Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 

15338668, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 18 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: 1000788-60.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAMIÃO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000788-60.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: BOSSA 

DROGARIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CICERO DAMIÃO DA SILV 

Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “desconhecido” o número Id 15338873, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 18 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: 1000816-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000816-28.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

RODRIGUES, PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS Finalidade: Intimar a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida pelo correio com a informação “não 

procurado” o número Id 15338884, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Colíder-MT, 18 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VITOR MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001608-79.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: JOAQUIM VITOR MOREIRA Vistos. Obedecendo 

ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código 

de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS ANCIUTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade cumulada com 

repetição de indébito proposta por LUIZ CARLOS ANCIUTTI contra 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que alega ser ilícita a inclusão da Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, requerendo, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito tributário II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos do douto 

causídico, não há como se acolher o pleito, por ora. A legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica 

foi afetada pela sistemática do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, dada a repercussão de abrangência nacional reconhecida pelo 

Ministro do STJ Herman Benjamin nos autos do EREsp 1163020/RS, onde 

determinou a suspensão, em todo território nacional, dos processos 

pendentes, individuais e coletivos, que versem a esse respeito. Deste 

modo, resta a este magistrado determinar a suspensão do presente feito 

até decisão final a ser prolatada no referido recurso, tudo nos termos do 

art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC: “Art. 1.037. 

Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a 

presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de 

afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão e tramitem no território nacional”; “Art. 313. Suspende-se 

o processo: IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas”. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, segundo o art. 

1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do NCPC; IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Prolatada decisão final no IRDR EREsp 1163020/RS, 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, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

NOEMI CAMILA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000058-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NOEMI CAMILA DA SILVA 

REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Processo nº 
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1000058-83.2017.8.11.0009 Requerente: Noemi Camila da Silva Requerida: 

CAB Colíder Ltda. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 4985501, dentro do prazo legal – Id. 

5581431, no entanto não houve impugnação. Da preliminar de 

Incompetência. A Requerida suscita preliminar de incompetência em razão 

da necessidade de perícia, prova está incompatível com o rito do juizado 

especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as 

provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Noemi Camila da Silva em 

face de CAB Colíder Ltda., devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que é usuária dos serviços da Requerida e que no dia 

11.01.2017, como de costume quando estava lavando as roupas de sua 

família percebeu que a água que estava vindo do encanamento estava 

turva, e que a mesma manchou suas roupas, e com isso a água se tornou 

imprópria para o consumo e inutilizável devido as impurezas, alega que por 

este motivo teve que comprar garrafas pet de água mineral no mercado 

para consumir e dar a sua filha recém nascida. Alega mais que o 

rompimento de um cano somente foi noticiado no dia seguinte, e que com 

isso teve vários prejuízos pois suas roupas ficaram manchadas e teve 

gastos com a compra de água mineral, e para provar anexa fotos das 

roupas. Afirma mais que não tem condições de comprar água mineral e 

nem possui nenhuma espécie de filtro em sua residência e que sempre fez 

uso da água fornecida pela Requerida. Afirma mais que por passar por 

transtornos, não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. 

Na audiência de conciliação realizada em 23.02.2017 (Id. 4964851), restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu 

prosseguimento normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 4985501, e 

em sede de preliminar pleiteia pela incompetência do juizado especial, pela 

necessidade de prova pericial, e no mérito contesta em suma que água 

não foi retirada do hidrômetro, sendo obtida pelo encanamento da máquina 

de lavar roupas, contesta mais que a empresa requerida realiza 

mensalmente a coletas da água para a realização da análise laboratorial, e 

para provar anexas os laudos da análise da água (Id. 4985466/4985495), 

e ao final contesta pela improcedência da ação. Não houve impugnação. 

Pois bem, observo que a parte Requerente anexou aos autos Controle 

Mensal – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) dos meses de 

agosto; outubro; novembro; dezembro/2016 e janeiro/2017 – Id. 

4985466/4985495, demonstrando que são realizadas o controle de 

qualidade no sistema de distribuição de água, ou seja de que água 

fornecida é própria para o consumo. Neste caso, a Requerida demonstrou 

ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, sendo 

pois, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

cabendo-se assim a Requerente provar ao contrário. Portanto, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito” Sendo assim exigindo da Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a Requerente mostrar de fato que a água de sua residência 

estava imprópria para o consumo, apresentando nos autos laudos, bem 

como que teve gastos com as compras de garrafa pet de água mineral em 

razão da água estar turva em sua residência, pois nos autos não consta 

nota fiscal de compra de água mineral. Neste caso, a Requerente deixou 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de 

todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses 

ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à 

ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). No 

mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à parte 

não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non 

probatio quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de 

não ser utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como 

regra, o ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a 

ocorrência do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio 

incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem 

alega o fato, e não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, 

atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Desse 

modo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, a improcedência 

se impõe. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da ação. Sem custas 

e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE LIRA E SILVA (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001344-96.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSEFA DE LIRA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de 

Ação Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Josefa de Lira e Silva em face de 

Banco Itaú BMG Consignado S.A, já qualificados nos autos, alegando em 

síntese, que desconhece o crédito depositado em sua conta referente ao 

um empréstimo consignado no valor de R$ 8.639,95, dos quais estão 

sendo descontados em seu benefício previdenciário a quantia mensal de 

R$ 263,00. A parte Requerida juntou aos autos o referido contrato que 

alega ter sido assinado pela parte autora, ao passo que a mesma nega 

tê-lo realizado. Contudo diante de tantas divergências na documentação 

apresentada por ambas as partes, necessário se faz a realização de 

perícia para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica ou não, 

sendo assim necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, 

como tal prova não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos 

Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja 

a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em que será 

oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 
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recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n. 584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314). Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, OPINO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

ADEMAR APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001748-50.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADEMAR APARECIDO GOMES 

REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por Ademar Aparecido Gomes em 

desfavor de CAB Colíder Ltda., já qualificados nos autos, ao argumento de 

que loca o imóvel de propriedade Maurilio Bueno de Magalhães, conforme 

contrato – Id. 10026550, sucede que o nome e CPF do proprietário do 

imóvel Maurilio foi negativado devido a duas faturas em abertas no valor 

de R$ 240,00, sendo que a inclusão indevida ocorreu em 17.05.2017. 

Afirma, que no mês de março de 2017 requereu o cancelamento do 

fornecimento de água e esgoto, assim sendo impossível uma dívida no CPF 

do proprietário do imóvel, alega ainda que está recebendo faturas 

referente a matrícula 9762, e mesmo diante do aviso de corte do cavalete 

e retirada do mesmo, no entanto, pagou pelas faturas as quais estão 

negativadas no CPF do proprietário do imóvel, ainda na exordial afirma que 

continua recebendo faturas da matrícula 9762 a qual requereu o 

cancelamento em março 2017. Alega mais, que diante dos 

constrangimentos e pro estar recebendo as faturas, não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Liminar foi deferida – Id. 

10650907. Contestação apresentada – Id. 12201648 Impugnação à 

contestação – Id. 12206060. Audiência realizada em 08.03.2018 – Id. 

12315126. Vieram os autos conclusos, evento 15102269. Analisando os 

autos constato que a parte Requerente ajuizou ação pleiteando 

indenização por danos morais e materiais, em virtude da negativação 

indevida do nome e CPF do proprietário do imóvel Sr. Maurilio Bueno de 

Magalhães, o qual aluga, haja vista que está negativação é indevida em 

razão do cancelamento do fornecimento de agua e esgoto referente a 

matrícula nº. 9762 do imóvel. Pois bem, consta dos autos que a matrícula 

9762 está em nome de Maurilio Bueno Magalhães, conforme documentos 

juntados, há a existência de contrato de locação do imóvel firmado em 

01.07.2005 entre o Requerente e o Sr. Maurilio, no entanto não há nos 

autos a comprovação de que este contrato ainda esteja vigente na data da 

propositura da ação, nem tampouco autorização para que o Requerente 

ajuíze ação para que seja retirado o nome e CPF do Sr. Maurilio, no rol dos 

cadastros de inadimplentes. Contudo a titularidade da matrícula do imóvel 

na empresa Requerida CAB, pertence ao Sr. Maurilio, bem como a 

negativação existência refere-se a esta pessoa, assim a parte autora não 

pode pleitear direitos de terceiros. Todavia, para que o Juiz possa aferir a 

quem cabe a razão no processo, deve examinar questões preliminares 

que antecedem lógica e cronologicamente a questão principal: o mérito, 

isto é, o pedido. Estas questões dizem respeito ao próprio exercício do 

direito de ação (condições da ação) e a existência da regularidade da 

relação jurídica processual (pressupostos processuais). As condições da 

ação possibilitam ou impedem o exame da questão seguinte (mérito). 

Presentes todas as citadas condições, compete ao Juiz analisar o mérito, 

não sem antes verificar se também se encontram presentes os 

pressupostos processuais. Ausente uma delas ou mais de uma, ocorre o 

fenômeno da carência da ação (CPC 337, XI, NCPC), ficando o Juiz 

impedido de examinar o mérito. A carência da ação tem como 

consequência a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC 485, 

VI, NCPC). As condições da ação são legitimidade das partes e interesse 

processual. A inteligência do art. 18 do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro assim determina: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. In 

casu, diante dos documentos juntados, resta-se comprovado que o 

Requerente não é titular da matrícula 9762 (CAB Colíder), nem mesmo teve 

o seu nome negativado, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no 

polo ativo da presente ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por 

conseguinte, ensejando a extinção do processo sem exame de mérito. No 

mais, as negativações existentes nos autos estão no nome e CPF de 

Maurílio, bem como não há nos autos documentos dos quais alega a parte 

Requerente de que tenha requerido o cancelamento do fornecimento de 

água e esgoto do referido imóvel do qual alega que ainda esteja alugando 

do Sr. Maurílio. Assim, ante a ilegitimidade ativa, OPINO pela revogação da 

liminar, bem como pela EXTINÇÃO do feito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-10.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES (ADVOGADO(A))

ALBANO ALOISIO BOGORNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000867-10.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ALBANO ALOISIO BOGORNI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 
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Requerida apresentou contestação, Id. 4986516, dentro do prazo legal, Id. 

5068912, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 5024626. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

por interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, proposta por 

Albano Aloisio Bogorni em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A., ambos qualificados. Aduzido pela parte Requerente que é 

usuário dos serviços de energia elétrica sob Unidade Consumidora n.º 

6/897994-0 e sempre adimpliu com o pagamento das faturas. Alegado que 

na data de 17.12.2016, quando se encontrava-se no seu labor diário, foi 

surpreendido por volta das 16h:00min pela interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em sua propriedade, no entanto não causou tanto 

espanto, pelo fato que é constante a má prestação dos serviços, porém 

ao anoitecer e sem o reestabelecimento de energia começou a ficar 

preocupado, pois não tinha velas e somente uma lanterna. Relatado que 

tentou ligar para o atendimento da Requerida, no entanto pela longa espera 

no atendimento na ligação, bem como pela forte chuva e o sinal do 

telefone interrompia o que impediu de comunicar com a atendente da 

Requerida, o que restou infrutífera. Sustenta que devido à falta de energia 

seus alimentos começaram a estragar e com isso teve que jogá-los fora, 

pela falta do resfriamento, a exemplo de queijos, leite, frutas fatiadas e 

presunto. Aduz que no dia seguinte (Domingo) o serviço continuou sendo 

interrompido durante todo o dia, alega que ficou preocupado, pois se não 

restabelece o fornecimento de energia teria que ir até a cidade a qual fica 

distante 40km, para comprar velas em um domingo. Afirma mais, que pela 

falta de energia passou por constrangimentos, e não restou outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Realizada audiência de 

conciliação em 22.02.2017 – Id. 4976803 a mesma restou infrutífera. A 

parte Requerida apresentou contestação Id. 4986516, e em síntese, 

sustentou que não há no sistema operacional da concessionária a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, para a Unidade 

Consumidora do Requerente, e para provar anexa o Relatório 

SINDICET/SRUCINTE - Interrupções da UC, Id. 4986524, contesta mais, que 

não houve a juntada de nenhum documento pelo Requerente sobre a 

suspensão do fornecimento de energia, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Por sua vez, o Requerente impugnou (Id. 

5024626), na totalidade a contestação, pelo fato que houve a interrupção 

de energia elétrica, bem como que o fornecimento de energia foi 

interrompido como faz prova da matéria jornalística no Município de Colíder, 

e ainda impugna os documentos trazidos pela Requerida por terem sido 

produzidos de forma unilateral, e ao final pleiteia pela audiência de 

instrução para oitiva de testemunhas. Realizada a audiência de instrução 

em 22.01.2018 (Id. 11452183), foi colhido o depoimento pessoal do 

Requerente (Id. 11452266), o depoimento do preposto Alexandre (Id. 

11452333) e a oitiva do informante Antônio (Id. 11452439). A parte 

Requerente apresentou Alegações Finais, (Id. 11538334), no prazo, no 

entanto a parte Requerida não apresentou, deixou transcorrer o prazo in 

albis, conforme certificado, Id. 12691808). Vieram os autos conclusos, Id. 

14705017. Pois bem, o fato questionado nos autos é sobre a interrupção 

dos serviços de energia elétrica que atende à Unidade Consumidora do 

Requerente, na data de 17.12.2016 e seu restabelecimento em data de 

18.12.2016, ou seja, no dia seguinte, resta apenas saber se tal fato enseja 

a reparação por danos morais, na forma pleiteada pelo Requerente. 

Analisando o conjunto probatório, observo que a parte Requerida juntou 

aos autos o Relatório SINDICET/SRUCINTE - Interrupções da UC, Id. 

4986524, o qual não demonstra que houve a interrupção da energia 

elétrica na data de 17 e 18.12.2016, e a notícia veiculada pelo jornal da 

cidade de Colíder na data de 16.01.2017 e juntada pelo Requerente (Id. 

5024626), informa que a energia foi interrompida na data de 14.01.2017, 

por volta das 20h e restabelecida as 16h30min do dia 15.01.2017, 

totalizando quase 18horas sem energia, ou seja, não há nos autos prova 

da interrupção de energia na data de 17 e 18.12.2016, como alegado pelo 

Requerente. No mais, caso tenha mesmo ocorrido a interrupção de energia 

como alegado, a Resolução Normativa n.º 414/2010 da Aneel, em seu art. 

176, inciso II, dispõe que o prazo para restabelecimento de energia elétrica 

de unidade consumidora localizada em área rural é de 48 horas. Na 

hipótese dos autos, o Requerente alega que a energia elétrica que 

abastece a unidade consumidora foi restabelecida no dia seguinte, ou 

seja, menos de 48horas, estando dentro do disposto na resolução. Ainda, 

só há responsabilidade de indenizar caso durante o período da 

interrupção dos serviços de energia elétrica houver prejuízos de ordem 

material ou situações que extrapolam à normalidade. Nos presentes autos 

o Requerente apenas alega que pela interrupção seus mantimentos 

estragaram, mas não faz prova nos autos do prejuízo pelo dano material, 

quanto ao dano moral, este também não ficou provado qual foi a angustia, 

a humilhação que passou perante terceiros, pela falta de energia. Nesse 

sentido, colho do seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica. Regra do artigo 176, I da resolução ANEEL 414/2010 

impõe que os reparos sejam providenciados em, no máximo, 24 (vinte e 

quatro) horas. Ausência de demonstração quanto ao horário do 

restabelecimento do serviço. Inteligência do verbete sumular 330 deste eg. 

Tribunal. Pratica de ato ilícito não demonstrada. Dano moral não 

configurado. Sentença mantida. 1.Para fins de interpretar se foi breve a 

interrupção, toma-se como parâmetro o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

previsto na resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176, I; 2. Os princípios 

facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da 

inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu 

encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito (enunciado 

sumular nº 330 do TJRJ); 3.In casu, é incontroverso que a interrupção se 

iniciou as 17 horas do dia 18 de janeiro de 2011, porém, não foi 

demonstrado que o restabelecimento se deu em momento posterior às 24 

horas previstas na legislação pertinente, não se consumando, portanto, o 

ato ilícito ensejador dos danos morais; 4.Recurso improvido, nos termos do 

voto do relator. (TJRJ - APL: 00349756020118190001, Relator: Luiz 

Fernando de Andrade Pinto, Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor, 

publicado em 05.10.2017). Logo, em relação aos danos morais, entendo 

que a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à 

reparação pretendida, pois não foi capaz de romper com o equilíbrio 

psicológico ou atingir a honra e imagem do promovente, tratando-se de 

mero dissabor, não desbordando do suportável na vida na sociedade de 

consumo, aos quais todos estão sujeitos. Portanto, não se tratando de 

dano in re ipsa, era ônus do Requerente demonstrar os prejuízos gerados, 

na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu, já que os 

motivos citados como situações vexaminosas, não passam na verdade de 

mero aborrecimento do cotidiano, não gerando transtorno à personalidade 

a ponto de ensejar reparação. Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc., Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-20.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA (REQUERIDO)

DIEKSON LUIZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010011-20.2015.8.11.0009. REQUERENTE: ICARO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA, DIEKSON LUIZ SILVA 

Vistos. O autor, devidamente intimado a se manifestar nos autos, 

conforme ID 11580181, porém quedou-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

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, 9 de julho de 

2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCELIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002037-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: MARIA LUCELIA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

O autor manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11496424). POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010479-47.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ROGERIO RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS em que o Requerente alega que, embora não ter dívida 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos documento 

que mostram que a negativação se deu no dia 01/09/2016, ou seja, 2 dias 

após o pagamento atrasado da fatura de energia realizada no dia 

30/08/2016, porém, no mesmo dia 01/09/2016, após receber confirmação 

do banco, determinou que o SPC retirasse da negativação, o que, também 

foi feita no mesmo dia. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que a parte reclamante pagou a fatura em atraso, e que logo 

que a concessionária de energia recebeu a confirmação do pagamento, 

pelo banco, determinou a retirada, urgente, da restrição que havia sido 

imposta no mesmo dia. Assim, não há falar em indenização a título de 

danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

parte Reclamada. Efetivamente a parte reclamante não quitou a fatura 

referente ao seu consumo mensal na data de seu vencimento e ainda 

ajuíza ação pretendendo ser premiada com a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais, litigando à beira da má fé. 

E por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

reclamante prevista no artigo 80 do CPC, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido. Por fim, destaco que a imprudência 

da reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

não quitou fatura devida pelo consumo de energia elétrica que utilizou. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001234-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001234-97.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 2127-18.2011.811.0009 

(código nº. 57843), 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 14749557). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se 

o pagamento do valor de R$ 7.499,10 (sete mil, quatrocentos e noventa e 

nove reais e dez 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 
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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$ 

8.329,37 (oito mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001214-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001214-09.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 691-24.2011.811.0009 

(código nº. 56336), 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 14749671). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se 

o pagamento do valor de R$ 1.669,44 (um mil, seiscentos e sessenta e 

nove reais e quarenta e quatro 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$ 

1.672,41 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um 

centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor dativo. 

Tendo em vista a ausência de regulamentação para o processamento e o 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor na Primeira Instância, 

inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a ordem judicial sobre o 

pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser processada sob a 

égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se aguarda decisão 

da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA nº: 

0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001216-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001216-76.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 727-91.2014.811.0096 

(código nº. 73086) e 9-62.2012.811.0096 (código nº. 73086), 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 

14749695). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o 

pagamento do valor de R$ 3.338,88 (três mil, trezentos e trinta e oito reais 

e oitenta e oito 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”. 
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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$ 

3.464,79 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e 

nove 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001228-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001228-90.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 285-67.2010.811.0096 

(código nº. 46540) e 488-24.2013.811.0096 (código nº. 71205), 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 

14749607). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o 

pagamento do valor de R$ 7.249,55 (sete mil, duzentos e quarenta e nove 

reais e cinquenta e cinco 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$ 

8.706,19 (oito mil, setecentos e seis reais e dezenove 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BEGATTI FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010135-66.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: SEBASTIAO BEGATTI FILHO 

EXECUTADO: ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES Vistos. O autor, 

devidamente intimado a se manifestar nos autos, conforme ID 14278221, 

porém quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALLAN DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 323 de 630



Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000290-61.2018.8.11.0009. REQUERENTE: WESLEY ALLAN DA SILVA 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA 

PROPOSITURA DA DEMANDA Tal pedido não merece acolhimento, uma 

vez que o comprovante de endereço não é documento indispensável ao 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo 

necessária apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua 

o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil, bem como junta 

comprovante em nome de sua mãe, o que é totalmente aceito. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS em que o 

Requerente alega que, embora jamais tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

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, 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000299-23.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 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. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, e ainda telas mostrando que 

houve pagamentos e faturas em aberto, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, diante 

da comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou 

negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe, portanto 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.. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente 

a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a condição 

pessoal da parte autora (autônoma e aposentada) e a gravidade da 

conduta. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 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). Julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedido contraposto no limite da negativação, para o fim 

de condenar a Reclamante a pagar à Reclamada o valor do débito 

informado em R$ 164,98 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% a.m, ambos a partir da apresentação do pedido. 

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 
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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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LORETTI LEAL BASTOS SILVA (REQUERENTE)

WILLER FERNANDO BASTOS (REQUERENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000239-50.2018.8.11.0009. REQUERENTE: THAIS LORETTI LEAL 

BASTOS SILVA, WILLER FERNANDO BASTOS REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A., J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

O autor manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11756078). POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DE MEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000310-52.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIONES DE MEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR 

NECESSIDADE DA JUNTADA DE COMPROVANTE OFICIAL Rejeito o pedido 

da Reclamada de juntada pela autora de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento contido na 

ID 11790535 não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar 

nos autos nova consulta caso constate que o documento apresentado 

pelo autor seja falso. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS em que o Requerente alega que, embora jamais tenha contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Cediço que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a 

autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas 

partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de 

forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados 

Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo 

matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é 

possível verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário 

perícia aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo, deixando outras em aberto, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, com isso, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; 

CONDENO a parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. bem 

como em todos os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, 

além de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na 

licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput”, do NCPC, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 
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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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000314-89.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA ANTONIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. 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. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, bem como documentos pessoais da parte 

autora apresentados no ato de contratação, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, diante 

da comprovação pela ré da relação jurídica contratual que originou 

negativação da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, fato este 

impeditivo do direito perseguido na inicial (art. 373, inciso II, do NCPC), a 

rejeição dos pedidos é medida que se impõe, portanto 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.. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente 

a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a condição 

pessoal da parte autora (autônoma e aposentada) e a gravidade da 

conduta. Tais condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Ante o 

exposto julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 327 de 630



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). Julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedido contraposto no limite da negativação, para o fim 

de condenar a Reclamante a pagar à Reclamada o valor do débito 

informado em R$ 164,98 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de 1% a.m, ambos a partir da apresentação do pedido. 

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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000345-12.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e 

Decido. A parte Reclamante interpôs a presente demanda, alegando ter 

ficado esperando na fila do Banco Requerido além do prazo estabelecido 

na legislação, estando em total desrespeito com a norma legal; motivo pelo 

qual requereu a condenação da Requerida, em indenização por danos 

morais. Pois bem, após detida análise dos autos, dos documentos trazidos 

pelas partes e, mais especificamente, da Lei Municipal de Colíder 

1.446/2002, Lei Estadual 7.872/2002, assim como de manifestações 

jurisprudenciais e artigos doutrinários, entendo ser totalmente descabido o 

pedido de indenização por dano moral decorrente de espera em filas de 

bancos. Vale ressaltar que a referida lei veio para solidificar um dos mais 

ansiados direitos do consumidor, qual seja, o de ter um atendimento digno 

e eficaz por parte das instituições financeiras, que são, sem sombra de 

dúvida, as que mais cometem abusos no tratamento ao consumidor. 

Contudo, vale ressaltar, que a referida Lei tem por único escopo um 

regramento administrativo que apenas a instituição financeira aplica-se, 

ante a ocorrência do descumprimento das normas nela contidas, não 

havendo em seu texto, qualquer menção ao pagamento de indenizações 

por danos morais diretamente ao consumidor que espera atendimento na 

fila por tempo maior que o determinado na Lei. Ademais, entendo que o 

fato em si, com raríssimas exceções, não é capaz de sair da esfera do 

aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto 

porque, dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA BODIN DE 

MORAES, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, 

transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas 

aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em 

seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a 

igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar 

ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito” (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189). Resta necessário observar que “o dano moral 

tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva 

expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula 

geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na 

Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio 

(fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado com o 

princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, 

demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões 

de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de 

algum tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, já decidiu no mesmo 

sentido: “(...) o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano 

moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos 

fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de 

quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Ora, no caso em tela, a 

parte Reclamante não produziu prova suficiente de que aqueles minutos 

de espera causaram-lhes graves transtornos. Ressalto ainda, que não se 

está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

não podem ser pequenos incômodos elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade dos autores. Insisto, pois, que não se deve admitir a 

banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a 

partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, 

realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição 

pública, situações que não se coadunam com situações tão comuns hoje 

na vida do homem moderno, tais como, demora no atendimento bancário, 

espera em filas do cinema, de repartições públicas, ou até mesmo em 
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congestionamentos de automóveis como ocorre em grandes cidades. 

Nesse sentido, trago à baila o já pacificado entendimento das Turmas 

Recursais deste Estado acerca do tema: “RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LEI MUNICIPAL QUE 

IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A 

permanência na fila da instituição financeira não caracteriza o dano moral, 

vez que se constitui em mero aborrecimento. 2- A Lei Municipal nº 

4.069/2001 estabelece penalidades para a instituição financeira que 

descumpre o prazo máximo previsto para o atendimento do cliente. 

Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o reclamante pleiteou 

indenização por danos morais e não a aplicação de penalidades ao 

reclamado”. (TRJE-MT - Recurso Cível Inominado nº 614/2008, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso – Relator: 

Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto – julgado em 26/06/2008). 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO 

À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral.” (Recurso Cível 

Inominado nº 3755/2007 - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso – Relatora: Doutora Maria Aparecida Ribeiro – 

julgado em 29-11-2007). Por fim, resta consignar que embora a demora no 

atendimento bancário viole a regulamentação municipal, cabe ao município 

e aos órgãos de defesa do consumidor fiscalizar o cumprimento da lei e, 

em caso de violação, aplicar sanção administrativa, o que não significa, 

necessariamente, violação à ordem moral do consumidor, individualmente, 

uma vez que a Lei Municipal nº 1.446/2002 estabeleceu claramente 

penalidades para a instituição financeira que descumpre o prazo máximo 

previsto para o atendimento do cliente, não fazendo qualquer menção, 

contudo, à reparação individual do consumidor por danos morais. 

Destarte, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do direito de ser 

indenizado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido, 

ante a falta de comprovação que justificasse a condenação do Reclamado 

ao pagamento de indenização por danos morais. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 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, 19 de setembro de 2018.
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TILSO HUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8009999-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MIGUEL BRANDAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc., A obrigação foi satisfeita conforme 

comprovante de pagamento juntado no ID 11305875, existindo a 

concordância da parte exequente, conforme manifestação juntada no ID 

11481145. 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. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo, conforme dados bancários postos no ID 11481145. Após o 

encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO PEREIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001916-52.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ANISIO PEREIRA COSTA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, DECRETO a REVELIA da parte. No caso vertente o 

Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em confissão 

ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 734,21 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), 

conforme se encontram nos documentos anexados. A reclamada, revel, 

deixou de comprovar a contratação dos serviços discutidos pelo 

reclamante, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia a teor do art. 

373, II do NCPC. No caso em exame, observa-se que a reclamada é 

devedora da parte autora, como faz prova os documentos anexos. A 

pratica de agiotagem não restou evidenciado nos autos, tornando-se 

exigível o valor aposto nos documentos apresentadas junto à inicial. 

Nesse sentido: “EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

INVALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS 

DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE 

EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada exceção de pré-executividade 

do título constitui a faculdade atribuída ao executado, de submeter ao juiz 

da execução, independentemente de penhora, determinadas matérias 

próprias aos embargos de devedor, limitada, porém, a sua abrangência 

temática, a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do 

título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento 

independa de contraditório ou dilação probatória. - A eficácia abstrata 

reconhecida ao título é que explica seu comportamento na execução; aí 

está o segredo que o torna instrumento ágil e expedito capaz de permitir a 

realização da execução sem depender de qualquer nova demonstração 

do crédito. TJ-MG - 105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) 

(TJ-MG) Data de publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 
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atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a ação e o faço para: CONDENAR os reclamados, 

solidariamente, a pagar ao reclamante o valor de R$ 734,21 (setecentos e 

trinta e quatro reais e vinte e um centavos), devendo esta importância ser 

atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

vencimento da dívida. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. 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, 19 de setembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001744-13.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: POLIDORIO & CIA LTDA - ME Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, DECRETO a REVELIA da parte. No caso vertente o 

Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em confissão 

ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 330,00(trezentos e trinta reais), conforme se encontram nos 

documentos anexados. A reclamada, revel, deixou de comprovar a 

contratação dos serviços discutidos pelo reclamante, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do NCPC. No 

caso em exame, observa-se que a reclamada é devedora da parte autora, 

como faz prova os documentos anexos. A pratica de agiotagem não 

restou evidenciado nos autos, tornando-se exigível o valor aposto nos 

documentos apresentadas junto à inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVALIDADE DOS TÍTULOS 

EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada 

exceção de pré-executividade do título constitui a faculdade atribuída ao 

executado, de submeter ao juiz da execução, independentemente de 

penhora, determinadas matérias próprias aos embargos de devedor, 

limitada, porém, a sua abrangência temática, a matéria suscetível de 

conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e 

flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório 

ou dilação probatória. - A eficácia abstrata reconhecida ao título é que 

explica seu comportamento na execução; aí está o segredo que o torna 

instrumento ágil e expedito capaz de permitir a realização da execução 

sem depender de qualquer nova demonstração do crédito. TJ-MG - 

105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA 

PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a ação e o faço para: CONDENAR os reclamados, 

solidariamente, a pagar ao reclamante o valor de R$ 330,00 (trezentos e 

trinta reais), devendo esta importância ser atualizada pelo INPC, com juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da dívida. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. 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, 19 de setembro de 2018.
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001377-86.2017.8.11.0009. REQUERENTE: SEBASTIAO AMILTON 

PINHEIRO JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas consigno que na instrução foi colhido 

o depoimento pessoal da parte reclamante. Decido. A reclamação é, pelo 

que sinto, improcedente. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente ao pagamento de danos morais, bem 

como ver declarado inexigível a fatura de recuperação de consumo 

vencida no dia 20/08/2017, no valor de R$ 1.228,64 (um mil, duzentos e 

vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), ao argumento que de não 

deu causa. A reclamada na sua contestação alega que não cometeu ato 

ilícito e que os valores cobrados dizem respeito ao real consumo da 

Unidade Consumidora. Diz que o valor cobrado diz respeito à recuperação 

de consumo por fraude no medidor Pois muito bem. Analisando os 

documentos anexados com a inicial, dentre eles encontra-se o Laudo de 

Verificação Metrológica IPEM/MT realizado por laboratório credenciado 

pelo INMETRO, onde conta o seguinte parecer técnico: Resultado Final: 

REPROVADO - Fator de Correção Ativo: 2,00 - Fator de Correção Reativo: 

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico 

Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão 

INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com 

2º elemento inoperante. O medidor encontra-se com furo na base. 

Invólucro: 0338350 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de 

Calibração: Dimel CC-010/201 Assim, diante da violação do medidor, o 

mesmo foi substituído e emitido fatura cobrando recuperação de consumo, 

motivo pelo qual não se podendo falar em cobrança indevida. A 

jurisprudência oriunda do STJ, veda o corte e não restrição comercial por 

fatura de recuperação de consumo, in verbis: STJ. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 
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SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é firme no 

sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de 

fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo 

ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de 

outros meio legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 

Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no 

AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 

276453 / ES, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0270960-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 02/09/2014 , 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2014) STJ. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO 

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. SUPOSTA 

MÁ-VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 5.700,00). 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 

do CPC. 2. O julgamento do Recurso Especial, para fins de analisar a 

correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe, 

necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade 

cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 3. Esta Corte 

Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o 

corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, 

relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos. 4. A suspensão ilegal do 

fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma 

vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência 

da ilicitude do ato praticado. 5. É firme o entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das 

provas, isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o 

princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre 

para apreciar as provas produzidas. 6. A revisão do valor a ser 

indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada 

em R$ 5.700,00. 7. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 324970 / RS, AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0101515-0, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data do Julgamento 20/03/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2014) 

Assim, estando em aberto os valores devidos a titulo de fatura de 

recuperação de consumo, por fraude na Unidade Consumidora. O 

reclamante distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. 

Litigando à beira da má fé Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar fatura de recuperação de consumo de energia elétrica 

que consumiu. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. No que tangue ao 

pedido de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, 

verifico que não houve corte do serviço e nem inscrição nos órgãos de 

proteção e, portanto, inexiste dano moral a ser indenizado. Os fatos 

narrados se tratam de mero aborrecimento, mesmo porque houve 

declaração de inexistência do débito discutido, não sendo a alegação de 

que houve imputação de fraude suficiente para ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral. Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano 

moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral, 

em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à 

palavra dor o mais largo significado". (Studio sul Danno non Patri moniale, 

Danno Morale, 3ª edição,p. 41). Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no 

caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos 

autos não houve o alegado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC c.c inciso I, do artigo nº 373, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDENIR APARECIDO MOTA (REQUERIDO)

ANA MARIA DE TAL (REQUERIDO)

DYONATHAN D. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000358-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: CLAUDENIR APARECIDO MOTA, DYONATHAN D., ANA 

MARIA DE TAL, LUZINETE APARECIDA DA SILVA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 3.676,48 (três mil e seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos), conforme se encontram nos documentos anexados. A 

reclamada, revel, deixou de comprovar a contratação dos serviços 

discutidos pelo reclamante, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia a 

teor do art. 373, II do NCPC. No caso em exame, observa-se que a 

reclamada é devedora da parte autora, como faz prova os documentos 

anexos. A pratica de agiotagem não restou evidenciado nos autos, 

tornando-se exigível o valor aposto nos documentos apresentadas junto à 

inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

INVALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS 

DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE 

EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada exceção de pré-executividade 

do título constitui a faculdade atribuída ao executado, de submeter ao juiz 

da execução, independentemente de penhora, determinadas matérias 

próprias aos embargos de devedor, limitada, porém, a sua abrangência 

temática, a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do 

título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento 

independa de contraditório ou dilação probatória. - A eficácia abstrata 

reconhecida ao título é que explica seu comportamento na execução; aí 

está o segredo que o torna instrumento ágil e expedito capaz de permitir a 

realização da execução sem depender de qualquer nova demonstração 

do crédito. TJ-MG - 105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) 

(TJ-MG) Data de publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 
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defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a ação e o faço para: CONDENAR os reclamados, 

solidariamente, a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.676,48 (três mil e 

seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), devendo 

esta importância ser atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do vencimento da dívida. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (ADVOGADO(A))

HUENES FELIPE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001561-42.2017.8.11.0009. REQUERENTE: HUENES FELIPE VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas consigno que na instrução foi colhido o depoimento pessoal da 

parte reclamante. Decido. A reclamação é, pelo que sinto, improcedente. A 

parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente ao pagamento de danos morais, bem como ver declarado 

inexigível a fatura de recuperação de consumo vencida no dia 20/08/2017, 

no valor de R$ 1.228,64 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e 

quatro centavos), ao argumento que de não deu causa. A reclamada na 

sua contestação alega que não cometeu ato ilícito e que os valores 

cobrados dizem respeito ao real consumo da Unidade Consumidora. Diz 

que o valor cobrado diz respeito à recuperação de consumo por fraude no 

medidor Pois muito bem. Analisando os documentos anexados com a 

inicial, dentre eles encontra-se o Laudo de Verificação Metrológica 

IPEM/MT realizado por laboratório credenciado pelo INMETRO, onde conta o 

seguinte parecer técnico: Resultado Final: REPROVADO - Fator de 

Correção Ativo: 1,83 - Fator de Correção Reativo: O medidor não está 

funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima 

referenciado. O medidor encontra-se com a base violada. Invólucro: 

0338332 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de 

Calibração: Dimel CC-010/2014 Assim, diante da violação do medidor, o 

mesmo foi substituído e emitido fatura cobrando recuperação de consumo, 

motivo pelo qual não se podendo falar em cobrança indevida. A 

jurisprudência oriunda do STJ, veda o corte e não restrição comercial por 

fatura de recuperação de consumo, in verbis: STJ. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é firme no 

sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de 

fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo 

ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de 

outros meio legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 

Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no 

AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 

276453 / ES, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0270960-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 02/09/2014 , 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2014) STJ. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO 

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. SUPOSTA 

MÁ-VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 5.700,00). 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 

do CPC. 2. O julgamento do Recurso Especial, para fins de analisar a 

correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe, 

necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade 

cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 3. Esta Corte 

Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o 

corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, 

relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos. 4. A suspensão ilegal do 

fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma 

vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência 

da ilicitude do ato praticado. 5. É firme o entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das 

provas, isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o 

princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre 

para apreciar as provas produzidas. 6. A revisão do valor a ser 

indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada 

em R$ 5.700,00. 7. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 324970 / RS, AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0101515-0, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data do Julgamento 20/03/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2014) 

Assim, estando em aberto os valores devidos a titulo de fatura de 

recuperação de consumo, por fraude na Unidade Consumidora. O 

reclamante distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. 

Litigando à beira da má fé Por fim, destaco que a imprudência do 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar fatura de recuperação de consumo de energia elétrica 

que consumiu. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. No que tangue ao 

pedido de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, 

verifico que não houve corte do serviço e nem inscrição nos órgãos de 

proteção e, portanto, inexiste dano moral a ser indenizado. Os fatos 

narrados se tratam de mero aborrecimento, mesmo porque houve 

declaração de inexistência do débito discutido, não sendo a alegação de 

que houve imputação de fraude suficiente para ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral. Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano 

moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral, 

em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à 

palavra dor o mais largo significado". (Studio sul Danno non Patri moniale, 

Danno Morale, 3ª edição,p. 41). Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no 

caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos 

autos não houve o alegado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC c.c inciso I, do artigo nº 373, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 
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honorários (art. 54 e 55 da Lei 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, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERQUEIRA COUTO (REQUERENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001267-87.2017.8.11.0009. REQUERENTE: APARECIDA CERQUEIRA 

COUTO REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os 

depósitos realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) reclamante deu-se por 

satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO BARBOSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001009-77.2017.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA MACHADO 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 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 

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.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por PATRICIA MACHADO BARBOSA em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu 
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ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, 

inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a parte acionada. Para que se possa falar em eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é 

indispensável que a parte reclamante apresente um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), própria e do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), em caso de casamento ou união estável, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 66/2018-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...

 RESOLVE:

 art. 1º - NOMEAR a Srta. ANA PAULA SOARES DE SOUZA, brasileira, 

matrícula 26398, portadora do RG n.º 21264384 SSP/MT, CPF n° 

040.740.641-70 , para o exercício da função comissionada de Assessora 

de Gabinete I, do Gabinete da 2ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada em 

exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000972-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK (ADVOGADO(A))

FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000972-02.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por FEMAR IND. E COM. DE BEBIDAS EIRELI, 

qualificada nos autos, contra ato ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE 

DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SEFAZ/MT e do AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAL – MATRÍCULA 2249, DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SEFAZ/MT. É o relato 

necessário. Antes de analisar os requisitos da medida liminar, nota-se que 

a ação mandamental foi endereçada à autoridade coatora, porém a 

impetrante não demonstrou que esta possui a competência para 

suspender o ato impugnado, senão vejamos. É parte legítima para ser 

autoridade coatora o agente que possui o poder de determinar a execução 

de atos decisórios, bem como competência para corrigir o ato impugnado. 

Nesse sentido é a lição do prof. Helly Lopes Meirelles: “por autoridade 

entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da 

esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal” (MANDADO 

DE SEGURANÇA. São Paulo: Malheiros, 29ª edição. p. 33). Com efeito, a 

pessoa apta a figurar no pólo passivo seria a responsável pelo ato, ou 

seu superior hierárquico. No presente Mandado de Segurança, não se 

demonstrou quem seria entidade coatora, uma vez que o sujeito passivo é 

quem, supostamente, praticou ato ilegal ou abuso de poder das atividades, 

sendo que no TAD consta um agente. Em que pese constar o número da 

matricula da suposta autoridade coatora essa diverge da constante no 

TAD. Segundo Celso de Mello, o juiz não pode mandar substituir o pólo 

passivo do mandado de segurança para determinar o chamamento de 

quem lhe pareça ser a verdadeira autoridade coatora. Com efeito, a 

autoridade judiciária não dispõe de poder para, em agindo de ofício, 

substituir, em sede mandamental, o órgão apontado como coator pelos 

impetrantes do writ, falecendo-lhe competência para ordenar a mutação 

subjetiva no pólo passivo da relação processual. Chama atenção, ainda, 

que a assinatura do sócio constante na procuração outorgada aos 

advogados peticionantes diverge da rubrica do mesmo constante em sua 
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CNH e no ato constitutivo acostado aos autos. Portanto, intime-se a 

Impetrante para, querendo, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a inicial, corrigindo a 

autoridade coatora e esclarecendo o constatado no paragrafo anterior, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único 

do artigo 321 do Código de Processo Civil. Após, concluso para apreciar a 

liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO 

SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000936-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERENTE)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

ITACIR ANTONIO SPERAFICO (REQUERIDO)

LEVINO JOSE SPERAFICO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência do 

oficial de justiça a fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000956-48.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRAZ ZONTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000956-48.2018.8.11.0046 Decisão-Edital Vistos. 

Cumpra-se, conforme deprecado. Em relação aos imóveis já penhorados e 

avaliados esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado 

na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro. Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente: DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 07 de Dezembro de 2018, a partir das 13:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 2ª) 07 de Dezembro de 2018, a 

partir das 14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.br Caso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br. 

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A) Com base no art. 883 do CPC/2015, 

nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA 

Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e 

JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013. Os Leiloeiros restarão compromissados quando 

da sua intimação deste despacho. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS 

PELOS LEILOEIROS Intimar os executados do leilão. Intimar o 

coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.). Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização 

do leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes 

sociais etc), informando o site da internet e o que mais for necessário 

para o leilão eletrônico. Para a realização do ato, fixo as condições 

aplicáveis, com base no § 1º do art. 880 e art. 885 CPC/2015. REGRAS 

GERAIS DO LEILÃO O executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado. Caso o executado não tenha procurador constituído nos autos, 

será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por 

Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o 

executado será tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa 

oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) também 

deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão-edital. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. O leilão será eletrônico e também presencial. Todas 

as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS O 

lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015 ). Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 

5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor. O pagamento será à 

vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do 

exequente (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento 

do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o caso. Caberá aos 

Leiloeiros controlar a integralização do pagamento. Com base no Art. 895 

do CPC/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação 

nas seguintes condições: O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. REGRAS 

ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS Em qualquer das datas do 

leilão não poderá ser aceito lance inferior aos seguintes limites mínimos, 

que fixo com base no art. 891 do CPC/2015. a) Veículos automotores em 

geral: mínimo de 50% da avaliação; b) Para quaisquer outros bens móveis: 

mínimo de 50% da avaliação. Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do 

valor do lanço vencedor. O pagamento da comissão será à vista ou até 24 

horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a 

caução em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito. VENDA DIRETA Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para os Leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) será admitido o 

parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 parcelas 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a 

inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta; d) a venda direta de imóveis poderá 

ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Restando inviabilizada a venda 

direta dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, 

oportunizando-se lhes vista dos autos. Por fim, determino ainda a 

avaliação para posterior praceamento da Fazenda Nossa Senhora de 

Fátima, conforme determinado na precatória. P. I; Cumpra-se. Comodoro, 

14 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000903-67.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. N. A. V. (AUTOR(A))
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A. C. V. D. S. (AUTOR(A))

A. A. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000903-67.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de execução 

de alimentos em que a parte autora juntou nos autos somente a capa e a 

petição inicial da ação que fixou os alimentos. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

juntando o título judicial que ensejou a fixação dos alimentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA 

MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000874-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CIDENI ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

ELIAS MALEK HANNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

(IMPETRADO)

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000874-17.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Cidene Alves Da Silva, qualificado nos autos, 

contra ato ilegal praticado Gerente De Fiscalização De Trânsito Em Postos 

Fiscais – GFPF – Sr. Daniel De Andrade Castanho E Chefe Do Posto Fiscal 

Josafá Jacob (Posto Fiscal XII De Outubro). Tendo em vista as decisões 

proferidas em plantão judicial às folhas 106/115, certifique-se a secretaria 

se a decisão já foi inteiramente cumprida. Manifeste o autor solicitando o 

que entender necessário. Por fim, cumpra-se a decisão já juntada aos 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO 

SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000892-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOVINIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

ROBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TEREZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DORALICE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IRENI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MIGUEL ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000892-38.2018.8.11.0046; Valor causa: $128,060.25; Tipo: 

Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE 

VALOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TEREZA ALVES DA SILVA, ROBERTO ALVES DA SILVA, DORALICE 

ALVES DA SILVA, IVONE ALVES DA SILVA, IVONETE ALVES DA SILVA, 

IRENI ALVES DA SILVA, JOVINIANA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DA 

SILVA, SEBASTIANA ALVES DA SILVA, GUILHERME OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Miguel Alves da Silva 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos do r. despacho proferido nos autos 

e a seguir transcrito. Decisão: Trata-se de pedido de expedição de alvará 

judicial em favor de ROBERTO ALVES DA SILVA, DORALICE ALVES DA 

SILVA, JOVINIANA ALVES DA SILVA, MARIA ALVES DA SILVA, 

SEBASTIANA ALVES DA SILVA e TEREZA ALVES DA SILVA, IVONE 

ALVES DA SILVA, IVONETE ALVES DA SILVA, IRENI ALVES DA SILVA e 

GUILHERME OLIVEIRA SILVA. Solicitam a liberação referente o benefício 

de pensão por morte NB 177.661.549-0 no valor de R$ 128.060,25. 

Afirmam que não sabem o paradeiro de Miguel, irmão do falecido 

Francisco Alves da Silva, falecido em 09/04/2018. Desde já determino a 

expedição de edital de intimação para que Miguel Alves da Silva seja 

intimado. Em que pese nos autos não constar o nome completo de Miguel, 

por ser irmão do de cujus, tenho como razoável que o edital seja publicado 

em nome de Miguel Alves da Silva, afinal o irmão se chamava Francisco 

Alves da Silva. Autos ao MPE para manifestação. Após conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA SILVA , digitei. Comodoro/MT, 19 de 

setembro de 2018. FLÁVIO INÁCIO DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32831615

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-66.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO (ADVOGADO(A))

L. H. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIA BANDEIRA RODRIGUES OAB - 008.130.851-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000722-66.2018.8.11.0046 DECISÃO Vistos. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita para a autora. Tramite-se o 

feito com prioridade, nos termos do art. 1.048 do CPC. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela específica liminarmente não encontra guarida. No que 

tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

elementos probatórios nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, a probabilidade do direito, bem como que há risco de 

dano, conforme preceitua o caput do artigo 300 do NCPC. In casu, a 

probabilidade do direito e o risco de dano, ao menos no presente momento 

não foram demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, posto que 

a prova documental colacionada indubitavelmente necessita de maior 

dilação probatória para a análise da verossimilhança da alegações da 

parte requerente. Isso porque, a parte autora ao relatar os fatos 

constitutivos de seu direito sequer comprovou a composição de seu grupo 

familiar e também porque, muito embora o requisito da renda per capita 

possa ser relativizado, depende de dilação probatória para verificar a real 

situação de “miserabilidade” do grupo familiar, de modo a justificar a 

concessão do benefício em sede de antecipação de tutela. Desse modo, 

INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, ante ao 

não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic 

standibus. Uma vez que no caso dos autos as chances de 

autocomposição (CPC art. 334, §4º) são mínimas, vez que não há 

procurador da fazenda pública nesta comarca, cite-se o réu, por carta 

precatória, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC – dobro), se quiser. Determino a realização de estudo 

socioeconômico, no sentido de avaliar as condições da parte requerente, 

ficando a cargo da Assistente Social lotada no fórum desta comarca, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente, para realizar tal estudo no prazo 

de 30 dias. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 
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apresentação de impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68684 Nr: 2040-43.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117264 Nr: 844-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO, VALDIR GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A , VANDERLEI 

GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO, ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ - OAB:12642, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Vistos.

 As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte embargante detém a 

propriedade e posse dos imóveis rurais descritos na inicial desde o ano de 

1997, muito embora a propriedade foi formalizada apenas em 20/12/2017.

 Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Não há de se falar em revelia da embargada, uma vez que sua 

contestação não foi genérica. Ademais, em relação a impugnação 

especifica de cada argumento lançado na exordial será analisado no 

momento da prolação de sentença.

Indefiro o pedido de prova empresta do processo de código 121763, tendo 

em vista que este ainda não está na fase de instrução. Saliento que a 

parte embargante poderia ter acostado a inicial desses autos, os 

documentos que juntou naqueles se entendesse necessário.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35373 Nr: 70-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo às fls. 176. Decorrido o prazo, 

intime-se para manifestar-se, mediante carga dos autos, no prazo de 10 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112103 Nr: 6193-17.2017.811.0046

 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: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:9.869/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

O MPE se manifestou favoravelmente à homologação às fls. 110.

 Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11807 Nr: 88-78.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 165 e determino a suspensão do feito com fulcro no 

artigo 40 da Lei 6.830/90.

Ciência ao ente público acerca da presente decisão, nos termos do §1º do 

art. 40 supra, mediante remessa dos autos, após arquivem-se o feito sem 

baixa no distribuidor, mas os excluindo do relatório de estatística forense.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação, determino o 

arquivamento do feito até o fim do prazo prescricional, nos termos da 

súmula 314 do STJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 3062-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 
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FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Intimar a parte autora para manifestar no feito requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12847 Nr: 915-89.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, BJD 

DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA, BAYER CROPSCIENCE LTDA, ELIANA 

DA COSTA, JOACIR JOLANDO NEVES, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA 

ELIZABETH DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ALEXANDRE CHAVES BARCELOS - OAB:RS/31.602, 

ANTONIO JOSÉ LOREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:SP/27.824, 

CELSO CINTRA MORI - OAB:23639/SP, ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:SP/88.210, GUSTAVO 

PENTEADO SIQUEIRA - OAB:174755/SP, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, JOÃO 

PAULO TRANCOSO TANNOUS - OAB:215799/SP, JOSÉ MARTINS 

PINHEIRO NETO - OAB:SP/3224, JÚLIO CÉSAR BUENO - 

OAB:SP/116.667, LAURA BEATRIZ S. MORGANTI - OAB:SP/189.829, 

MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:SP/70.574, MARCELO AVANCINI 

NETO - OAB:SP/70574, MAURO J. G. ARRUDA - OAB:SP/50.468, 

MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:131209/SP, PAULO INACIO 

HELENA LESSA - OAB:6571/MT, PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - 

OAB:221727/SP, RENATO J. CURY - OAB:SP/154351, RODRIGO 

PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:163667/SP, Rose Mirian 

Pelacani - OAB:4209-A, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, 

VIVIANA DE CASATILHO BARBOSA - OAB:SP/158.045, WERNER GRAU 

NETO - OAB:120564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 1336.

Oficie-se o juízo deprecado, a fim de que seja incluído no ato deprecado a 

realização de hastas públicas do imóvel penhorado e avaliado.

No entanto, indefiro o pedido 4 da mesma página, pois tal ato incumbe ao 

exequente, nos termos do art. 799, IX do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13152 Nr: 1137-57.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO, FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELDKIRCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 

12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123295 Nr: 3465-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:268721

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos às fls. 32, devolva-se a 

carta precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de 

estilo, consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28963 Nr: 2873-71.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY ROSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar os dados bancários para liberação 

dos valores pagos através de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1899-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULI WAGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Certifico e dou fé que em razão de ter decorrido o prazo requerido às fls. 

117 sem o devido pagamento da diligência do oficiald e justiça, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora para manifestar no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60608 Nr: 2393-54.2012.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO 

PINTO BARCELOS, ADILSON OZEAS PIOVEZAN, PÚBLIO VILAS BOAS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 8907

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da parte autora e das 

testemunhas arroladas (fls. 547/548) para o dia 11 de outubro de 2018, às 

14:00h.

Intimem-se as partes via DJE para que tenham ciência desta decisão e o 

Requerido Rodolfo comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas, sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

INDEFIRO a prova pericial, afinal a requerente não especificou 

adequadamente conforme determinado às fls. 449, de forma que este juízo 

não sabe se deve nomear o agrimensor, um médico, um engenheiro 

florestal ou um engenheiro civil, ou seja, a finalidade da prova pericial nos 

presentes autos não foi devidamente especificada, de forma que nego 

sua realização.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1393-58.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFS, GHFS, JULIANE PAES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FRANCISCA DE 

ALENCAR - OAB:OAB/MT 22689-O

 Vistos.

Autos ao MPE para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79833 Nr: 3119-23.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEOVÁSIO ALMEIDA LIMA - 

OAB:OAB/PE 9.265, JOÃO ALMEIDA LIMA NETO - OAB:OAB/PE 24.553, 

MAKOY ANDERSON VIEIRA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/PE 35510

 DELIBERAÇÕES

1) Arbitro 01 URH em favor da douta advogada que acompanhou o ato 

ante a inexistência de Defensor Público nesta comarca. Tal valor deverá 

ser pago pelo réu, haja visto que o mesmo possui advogado constituído e 

não substabeleceu um novo advogado para tal ato.

 2) Oficie-se à comarca de TACAIMBÓ/PE solicitando informações acerca 

do cumprimento da carta precatória expedida para realização do 

interrogatório do réu.

 3) Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000573-70.2018.8.11.0046. AUTOR: 

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A Vistos, etc. Compulsando aos autos verifico que os 

presentes embargos se insurgem em face de execução que tramita na 1ª 

Vara desta Comarca, sob o Código 12112 sendo que, inclusive, foi 

requerida o apensamento àquele feito, bem como fora endereçada ao 

Juízo competente.] Nessa toada, declino da competência e, em 

consequência, determino a remessa dos presentes embargos para a 1ª 

Vara desta Comarca. Comodoro/MT, 24 de julho de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa de Junior Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76474 Nr: 1782-96.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 É o relato do necessário.Decido.Diante da ausência de contestação e 

tratando-se de direitos indisponíveis, DECRETO a revelia de ENOQUE 

LEÃO BALIEIRO, deixando, entretanto, de aplicar-lhe seus efeitos, por 

expressa previsão do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, sendo 

necessário o exame apurado dos demais elementos probatórios. As 

partes são legítimas, não havendo qualquer preliminar a ser apreciada. 

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais. Nesse 

passo dou o feito por saneado. Atendendo ao disposto no art. 357 e 

seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá 

a atividade probatória: a comprovação de quem oferece as melhores 

condições materiais e psicossociais adequadas ao exercício da guarda do 

menor; em caso da concessão de guarda unilateral, o regime de visitação 

e a análise da possibilidade do demandado em prestar alimentos em favor 

do filho demandante, com a observância do binômio necessidade x 

possibilidade; a existência da união estável entre as partes e seu período 

de duração; a partilha dos bens adquiridos pelos companheiros na 

constância da união.Caso haja requerimento de produção de prova 

testemunhal, DEFIRO-O, para que se possa, com segurança, aferir a 

veracidade dos fatos aduzidos na exordial.Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal DEFIRO-O, considerando que no caso em comento é 

imprescindível a tomada do depoimento pessoal das partes, em razão da 

própria natureza da ação, que diz respeito à guarda e responsabilidade de 

incapaz.Desta feita, em cumprimento ao que dispõe a Recomendação n.º 

25 do CNJ em seu art. 1º, §1º designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 14 de agosto de 2018 às 15h:00min.Intimem-se as 

partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar/ratificar rol testemunhal porventura apresentado devendo ser 

observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 76474 Nr: 1782-96.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos em correição.

Processo aguardando providências do Gestor Judicial.

Assim, nos termos do capítulo 2.17.4, subitem “VI”, da CNGC e Ordem de 

Serviço nº 01/2016, proceda-se ao adequado impulsionamento do feito.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95961 Nr: 4799-09.2016.811.0046

 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: NATALÍCIO DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que em contato pessoal com o perito Dr. Vagner Hoffmann, 

o mesmo informou que providenciaria a juntada do laudo faltante quando 

de seu próximo comparecimento em juízo para realização das posteriores 

pericias, aguarde-se prazo de 30 (trinta) dias para respectiva juntada.

Apresentado laudo pericial, intime-se às partes para manifestar-se, após 

voltem-me concluso.

Cumpra-se.

Antonio Carlos Pereira de Souza Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93671 Nr: 3684-50.2016.811.0046
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Indefiro o pedido de consulta do endereço do réu, vez que o 

exequente não demonstrou nos autos o esgotamento dos meios para 

localização do mesmo, a fim de colaborar com a efetividade da justiça, não 

estando o Poder Judiciário a mercê das partes.Intime-se a parte exequente 

para no prazo de 15 dias, manifestar-se no feito, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção.Às providências.Comodoro-MT, 14 

de Setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105485 Nr: 3312-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 17 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.: 110977 Nr: 5696-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 17 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.: 99470 Nr: 625-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, bem como 

ante a inexistência de prejuízo a parte, diante da natureza da sentença 

prolatada, não sendo cabível onerar o Estado com a nomeação de 

advogado dativo apenas para tomar ciência da sentença, determino o 

arquivamento do feito com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 17 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.: 74411 Nr: 912-51.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, Maria Benedita do Espirito 

Santo, ZENAIDE FRANCISCO DE OLIVEIRA, UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial do 

requerido a douta advogada Eliana da Costa OAB 05.447, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação para apresentar 

contestação.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 17 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.: 38047 Nr: 2745-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES SILVA CARCALHO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 36, 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, 17 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.: 119604 Nr: 1800-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANESTOR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CUNHA RAFUL - 

OAB:4896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DETERMINO a intimação da Autarquia Federal, na pessoa de 

seu responsável, a implantar o benefício no prazo de 05 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$500,00, ou comprove que já 

implantou o referido benefício.Consigno ainda, que caso o INSS não 

cumpra a determinação contida no item anterior, além da aplicação da 

multa diária, será extraída cópia dos autos e remetida ao Ministério Público 

para instauração de procedimento em desfavor do responsável pelo 

cometimento do crime de desobediência.Após, uma vez interposto o 

recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal Regina 

Federal de 1ª Região com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Comodoro-MT, 17 de Setembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves OAB 16.681, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 17 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.: 90924 Nr: 2519-65.2016.811.0046

 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: FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ SOUZA GUIMARAES - 

OAB:150.552, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - OAB:16670

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial do 

requerente a douta advogada Gabriela Leite Heinsch OAB 12.845, 

devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 17 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.: 38170 Nr: 2868-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARCI FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu Emerson Darci Ferreira Alves, devidamente qualificado 

na inicial acusatória, como incurso nas sanções dos arts. 155, caput, e 

171, §2º, inciso I, nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal.Passo a 

dosimetria da pena.(...) Arbitro honorários em favor do advogado dativo 

que efetuou a defesa do condenado, no valor de 03 (três) URHs. 

Expeça-se certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113351 Nr: 6682-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Tendo em vista a r. sentença proferida nos autos na ref: 40, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, a fim de que tenham 

ciência daquela, para que após decorrido o prazo legal, seja certificado o 

trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102903 Nr: 2186-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO NOGUEIRA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco do 

Bradesco Financiamentos S/A, em face de Tiago Nogueira da Penha todos 

devidamente qualificados.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação do pagamento do 

débito, ref. 37, pelo que resta demonstrado o adimplemento da obrigação 

oriunda dos presentes autos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ora, disciplina o art. 925, I do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com 

fundamento no art. 925, do Código de Processo Civil.

Requer que seja procedido o imediato cancelamento da restrição via 

RenaJud, no registro do veículo.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 17 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.: 98842 Nr: 396-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, ROGERIO 

GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:MT/8.843

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha Eric Pettenan e Viviene Barbosa 

Silva, bem como o depoimento pessoal do requerido Rogério.

Defiro a juntada de substabelecimento, com o prazo das razões finais.

Solicite-se a devolução da precatória expedida nos autos 

independentemente de cumprimento.

Tendo em vista que o Ministério Público já apresentou suas razões finais, 

concedo o prazo aos requeridos, de 10 (dez) dias para que apresente 

suas razões finais.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 2252-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA YUKIE YOSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299, TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - 

O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 2895-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESR, WLRDS, NYRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a ref. de fls.: 79, cadastre o advogado nomeado do polo 

ativo nos autos, acaso já não tiver o feito.

 Após, intime-se o causídico para se manifestar-se no feito, no prazo de 

15 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 11 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.: 106087 Nr: 3597-60.2017.811.0046

 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: MILTON IDARGO, APARECIDA DO CARMO IDARGO, E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE TAL, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA AMARO DA SILVA - 

OAB:190241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra o Acórdão juntado às fls. 150/157.

Às providências.

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.: 87503 Nr: 1354-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA RIBEIRO 

MORAES CREVELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO EUCLIDES CARVALHO DE VELLOSO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:MT/8564, SILAS 

ROSALINO DE QUEIROZ - OAB:RO/1535

 VISTOS.

Defiro o requerimento apresentado pelo exequente para DETERMINAR a 

inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes 

mantido pelo SERASA, nos termos do art. 782, §2º, CPC, por meio do 

sistema SERASAJUD

 Aponha-se ao gestor judiciario para fazer a inclusão da parte executada 

via sistema SERASAJUD.

 Após expeça-se oficio ao Cartório de Protestos para a efetivação do 

protesto do débito em cobrança nos presentes autos, na forma do artigo 

517, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro/MT, 14 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.: 77242 Nr: 2086-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DE J RIBEIRO DUTRA - ME, MANOEL DE PAZ 

CALDAS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de ref.: 52, 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, 14 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.: 102326 Nr: 1973-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo sistema RENAJUD, vez que o 

exequente não demonstrou nos autos a existência de veículos em nome 

da parte executada.

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender cabível ao prosseguimento do feito.

Às providências.

Comodoro-MT, 14 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.: 103066 Nr: 2250-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMED 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ANDRADE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR - OAB:7129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 VISTOS.

Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, referente ao 

pedido de ref.: 20

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 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.: 70776 Nr: 3399-28.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MEDICOS 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, referente ao 

pedido de ref.: 52.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 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.: 110923 Nr: 5671-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONE RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar 

nos autos.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 17 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.: 80239 Nr: 3270-86.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RAIMUNDO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do 

Bacenjud, referente ao pedido de ref. 69.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 17 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.: 88701 Nr: 1787-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE SOUZA, CONSTRUTORA J.LIMA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, rafael esteves stellato - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação revisional.Condeno os embargantes no pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86155 Nr: 909-62.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DE J RIBEIRO DUTRA - ME, MANOEL DE PAZ CALDAS 

DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.Comodoro-MT, 17 

de setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71391 Nr: 3642-69.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, ADELAIDE 

FRANCISCA DA SILVA , ROSANA RODRIGUES DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o 
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trânsito em julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3675-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRIS DOS SANTOS CARRETA, EVANILDA 

PIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes, 

Sicredi-Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso e 

Tamiris dos Santos Carreta pretendem obter a chancela judicial da referida 

avença, em face da composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Indefiro o pedido de suspensão até o cumprimento do acordo, vez que 

não haverá prejuízo às partes, que poderão requerer o cumprimento de 

sentença.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

Ante a ausência de previsão no acordo, cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Comodoro-MT, 18 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.: 80272 Nr: 3288-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, 

MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, a fim de determinar a limitação dos juros remuneratórios no 

patamar de 12% (doze por cento) ao ano quando da atualização do saldo 

devedor.Em virtude da decadência máxima dos pedidos, condeno os 

embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Translade-se cópia desta sentença ao 

processo executivo, intimando o embargado a apresentar nova planilha, 

no prazo de 15 dias, conforme o presente decisum.Publique-se. 

Intimem-se. Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 480-95.2016.811.0046

 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: MARCIO KACHOBOSKI, LUCIANE RIBEIRO BATISTA, 

YGOR RIBEIRO KACHOBOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 A propósito da decisão que determinou a intimação pessoal dos 

requerentes e do requerido, bem como a manifestação do advogado do 

requerente na necessidade de intimar uma de suas testemunhas, ficam as 

partes intimadas a comprovarem o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, bem como, em caso de eventual pagamento já efetivado, 

comprovar o pagamento da diligência complementar ao ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72672 Nr: 190-17.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUSSULA COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AURELIO CARVALHO 

DE SOUZA - OAB:RO/2940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

expostos na exordial, com fulcro no inc. I, do art. 487, CPC, para o fim de 

CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 710,60 (setecentos 

e dez reais e sessenta centavos) com correção monetária pelo IPCA 

desde ao inadimplemento e acrescido de juros moratórios desde a citação 

conforme estipulado na Lei n.º 11.960/09, na linha do entendimento 

hodierno dos Tribunais Superiores na ADI 4.357/DF e no Resp n.º 

1.270.439/PR.Em face da sucumbência recíproca fixo os honorários do 

autor no valor de 10% (dez) do valor da condenação nos moldes do art. 

85, CPC. Com relação ao patrono do requerido, fixo honorários de 

sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico 

obtido, com fulcro no §19 do art. 85, CPC.Notifique-se o Ministério Público, 

para que tome as providências que entender cabíveis caso entenda que 

houve a ocorrência de infringência ao disposto no art. 89 da lei 

8.666/93.Com relação às custas processuais estas serão arcadas pelo 

autor.Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de 

sentença em 15 (quinze) dias e satisfeitas as custas processuais, 

arquivem-se os autos com baixas de anotação de estilo, sendo 

desnecessária a remessa necessária conforme o inc. III, §3º art. 496, 

CPC.P. I. C.Comodoro/MT, 18 de setembro de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 4101-37.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANE DITCHFIELD, GILBERTO 

JUNQUEIRA ZANCOPÉ, AGROPECUARIA CONDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, determino o imediato CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO ante a ausência de recolhimento das custas iniciais.Deixo de 

condenar a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, vez 

que não houve qualquer intervenção de advogado por parte da 

requerida/embargada/executada, não havendo que se falar em 

sucumbência.Em caso de nova distribuição de demanda idêntica, proceda 

com a vinculação para o fim de evitar que as partes utilizem de tal meio 

para escolha do juízo.P.I.C.Comodoro-MT, 18 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25217 Nr: 2565-69.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LUIZ CERVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AGUETONI, CLÉLIA DE OLIVEIRA, 

MARIA APARECIDA GOMES, LEONIDIA CARDOSO DE OLIVEIRA, NAMURA 

KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO FONSECA BROCA - 

OAB:8441-A, PEDRO RONNY ARGERI - OAB:4.883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÉLIA DE OLIVEIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA GOMES, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LEONIDIA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido NAMURA KALIL, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente em 1996 adquiriu o imóvel denominado de 

Fazenda ''Santa Tereza'', de Pedro Argerin, o qual havia adquirido de 

Armelindo Delarazzi, atualmente ambos falecidos, o qual detinham posse 

desde 1980, permanecendo na posse da mesma até a presente data. O 

requerente está de posse do imóvel a mais de 11 anos, sem qualquer 

turbação ou esbulho, somando com a posse dos antigos possuidores de 

15 anos, o imóvel encontra-se com posse mansa e pacífica já tem mais de 

27 anos, ja que o direito de posse se transmite.

Despacho/Decisão: Visto...Oscar Luiz Cervi propõe ação em face de Leila 

Aguetoni dizendo que esta possui procurações substabelecidas pelo 

senhor Josef Babka, cujos poderes recebeu dos proprietários dos 

imóveis.O simples fato da existência das procurações não altera o pólo 

passivo da demanda, visto que este deve ser preenchido pelas pessoas 

em cujo nome estão registrados os imóveis e não por terceiros 

interessados.Vejamos o que diz a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. Possui legitimidade para figurar no pólo 

passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo. (TJMS; AC-PE 2007.022583-0/0000-00; Porto 

Murtinho; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Hamilton Carli; DJEMS 13/11/2007; 

Pág. 17).RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE AD 

USUCAPIONEM. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O imóvel objeto da 

ação de usucapião deve ser individualizado de modo claro e preciso, afim 

de que possa o autor comprovar a sua posse ad usucapionem sobre o 

bem. Da mesma forma, indispensável a indicação exata pelo autor, 

daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel que se pretende 

usucapir, bem como dos seus confinantes, a fim de regularizar o pólo 

passivo da ação. (TJMT; RAC 32567/2007; Juara; Rel. Des. Mariano 

Alonso Ribeiro Travassos; Julg. 31/10/2007; DJMT 13/11/2007; Pág. 

18)Desta forma, determino que o autor emende a inicial no prazo de dez 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.Após, conclusos.Cumpra-se e 

intime-se.Comodoro/MT, 20 de novembro de 2007.José Eduardo 

MarianoJuiz 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, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 22 de agosto de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98211 Nr: 60-56.2017.811.0046

 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: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito requerido na exordial, 

com fulcro no inc. I, do art. 487, CPC.Revogo a liminar concedida nos 

autos.FIXO honorários de sucumbência em favor do patrono do requerido 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestada a 

cobrança nos moldes do art. 98, CPC.Após, com o trânsito em julgado, 

encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

que se proceda com as baixas de anotação e estilo.P. I.C.Comodoro/MT, 

17 de setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99264 Nr: 546-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TERRAPLANAGEM LTDA., MÁRCIO 

RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B

 Cód. 99264

Vistos.

1) Apensem-se o presente feito aos autos de cód. 78647.

2) Notifique-se o Administrador Judicial para que manifeste nos autos em 

05 (cinco) dias.

3) Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias.

4) Após com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Comodoro-MT, 18 de setembro de 2018.

Cumpra-se.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111095 Nr: 5745-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VARGAS SCHARAINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 18 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 345 de 630



 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 7276-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o requerido, não foi localizado, ref. 22, defiro o pedido 

retro, nessa senda, determino a citação por edital do réu, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, Aguarde-se a 

nomeação de Defensor Público a esta Comarca, remetendo-lhe carga do 

feito para ciência e eventual manifestação, procedendo com o devido 

andamento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81283 Nr: 3623-29.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOMIX – AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBERABÃO IND. E COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o requerido, não foi localizado, ref. 60, defiro o pedido 

retro, nessa senda, determino a citação por edital do réu, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Transcorrido o prazo legal, não havendo manifestação, Aguarde-se a 

nomeação de Defensor Público a esta Comarca, remetendo-lhe carga do 

feito para ciência e eventual manifestação, procedendo com o devido 

andamento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 10 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.: 98010 Nr: 5711-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDOR & SOUZA VIDOR LTDA ME, 

REGINALDO VIDOR, ZILDINETE BENTO SOUZA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa no intuito de 

localiza-los.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 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.: 74265 Nr: 858-85.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como o seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 10 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.: 111651 Nr: 6001-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO, DIONES PIMENTA BENTO, 

MARCELO PIMENTA BENTO, PATRÍCIA PIMENTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo analise de pedido de ref. 23, intime-se o requerente para que 

informe esse juízo acerca da abertura do inventario, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

Comodoro-MT, 10 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.: 78496 Nr: 2577-05.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLDSJ, ERNESTINA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Ernestina 

de Oliveira Barbosa da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social todos devidamente qualificados.

 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;
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 2) RETIFIQUE o cadastro 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;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 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.: 73630 Nr: 552-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO DE CARVALHO, IVONE 

NUNES DE CARVALHO, NELSON GREGORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Elisangela Azeredo da Silva OAB 16.670, devendo a mesma ser 

intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar-se no prazo de 

15(quinze) dias.

 Às providencias.

Comodoro-MT, 11 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.: 101621 Nr: 1690-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNDIN & LUNDIN LTDA - ME, ANA PAULA 

LOPES LUNDIN, FABIO JUNIOR LUNDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas nos sistemas eletrônicos, afinal, a parte 

exequente possui acesso ao sistema e poderia ter juntado nos autos 

extrato da busca efetuada, evitando-se diligências desnecessárias e 

contribuindo para a celeridade processual.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos o resultado da busca e requeira o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 11 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-13.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

ANDREZA DE FREITAS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 19 de 

setembro de 2018. CERTIFICO a tempestividade dos embargos interposto. 

Certifico ainda que, o juizo está garantido. Assim sendo, nos ternos da 

legislação vigente e dos artigos 485, V da CNG, impulsiono os autos para 

intimar a exequente, para querendo, apresente sua impugnação, no prazo 

legal. Processo: 8010136-13.2011.8.11.0046; Valor causa: $15,000.00; 

Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDREZA DE FREITAS LIMA Parte 

Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80005 Nr: 2188-94.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 3256-21.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 1874-03.2006.811.0010
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DJALMA FERNANDO POZITELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito, conforme determinação 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107950 Nr: 165-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108747 Nr: 582-60.2018.811.0010

 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: APARECIDA DO CARMO COSTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 3343-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RES, MARIA EVANGELISTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Cota Ministerial 

retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94136 Nr: 3345-68.2017.811.0010

 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: VENON ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46701 Nr: 1752-14.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANY EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 2192-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA, SERGIO MONTEIRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:17.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12.529 - ES

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001983-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. M. (ADVOGADO(A))

J. B. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE DA SILVA PAGANARDI OAB - 026.480.851-73 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

 

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 193637 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/10/2018 às 13hs30. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95781 Nr: 4099-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4099-10.2017.811.0010

 Código 95781

Requerente: Maria Tereza dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 329 e 330 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, em consonância com os 

parágrafos 2° e 3° do artigo 331 do Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito e à análise das provas a serem produzidas.

Destarte, realizadas tais constatações e superada tal etapa da fase 

processual, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro a prova oral na forma postulada pela autora.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 15h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurada especial e a 

carência no período legalmente exigido.

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 NCPC.

Rol de testemunhas conforme indicadas na inicial.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 e 450 do NCPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara - MT, 18 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.: 90426 Nr: 1590-09.2017.811.0010

 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: ADARCINO CALAÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1590-09.2017.811.0010

Código n° 90426

Requerente: Adarcino Calaça da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Retifique-se o Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro para que 

retifique a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, §1º e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação pelo executado, intime-se o exequente na pessoa 

de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer resposta à impugnação, sob pena de preclusão.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara/MT, 18 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.: 65888 Nr: 1443-51.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSDO, ROSANA PEREIRA DA SILVA, LDSO, OSANA 

DIAS, ANDRÉIA LÚCIA GOLLO, PHGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda., YASUDA 

MARÍTMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:13721/GO, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar a conta bancária 

da responsável do menor Pedro Henrique Gollo de Olveira, para futura 

expedição do alvará eletrônico, conforme determinação de ref. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87034 Nr: 5622-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS SONSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°5622-91.2016.811.0010

Código n°87034

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 22.

Proceda a citação do requerido por correspodência com aviso de 

recebimento (ar) conforme endereço indicado na petição de ref. 22, 

observado, contudo, as informações do requerente à ref. 23

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 18 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.: 87476 Nr: 5-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5-19.2017.811.0010

Código 87476

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executado (a): Taruma Dist. de Bebidas Ltda

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Jaciara/MT em face da Taruma Dist. de Bebidas Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente informou à ref. 27 a quitação do débito tributário, 

postulando a extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente narrou a quitação do 

crédito exeqüendo, almejando, nesse sentido, a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

794, inciso I, e art. 795, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Diante da renúncia expressa do prazo recursal pela exequente, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 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.: 87446 Nr: 5835-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NECI COSTA SOUSA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5835-97.2016.811.0010

Código 87446

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executado (a): Maria Neci Costa Souza Miranda

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Jaciara/MT em face de Maria Neci Costa Souza Miranda, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente informou à ref. 27 a quitação do débito tributário, 

postulando a extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que a exequente narrou a quitação do 

crédito exeqüendo, almejando, nesse sentido, a extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

794, inciso I, e art. 795, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais.

Diante da renúncia expressa do prazo recursal pela exequente, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 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.: 12390 Nr: 1308-59.2003.811.0010

 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: TEREZA DA SILVA PANAGARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir Intimação ao Advogado 

do Autor via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se nos 

autos acerca do calculo de fls. 196, sob pena de concordância tácita, ou, 

caso entenda equivocado, em igual prazo apontar de forma 

pormenorizada a evolução do débito exequendo. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60058 Nr: 3310-16.2014.811.0010

 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: MMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 274, § único, e art. 485, inciso III, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas ante a gratuidade da justiça 

concedida ao requerente.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

com baixa na distribuição.Registre-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 18 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91497 Nr: 2122-80.2017.811.0010

 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: LUZINETE ROSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2122-80.2017.811.0018

Código 91497

Requerente: Luzinete Rosa Correa

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Luzinete Rosa Correa 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.

Os autos foram designados ao CEJUSC desta Comarca para tentativa de 

acordo (ref. 25).

É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante à ref. 27.

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 e, com fundamento no 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, 18 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101007 Nr: 6654-97.2017.811.0010

 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: VALTENIS MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S.A, NORTE BRASIL 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VALDERRAMAS FILHO 

- OAB:19653/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:2823/RO, LUCIANA ARDUNI FONSECA - OAB:143634/SP, RENATA 

SOUSA DOS SANTOS SALLUH - OAB:107025/RJ

 Ante o exposto, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito, bem como, 

com fundamento no art. 485, inciso I, do mesmo Estatuto Processual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Transitada 

em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os autos ao Cartório 

D i s t r i b u i d o r  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, 18 

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.: 62243 Nr: 216-26.2015.811.0010

 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: Adriano Jose Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo das Dores Conceiçao, E.B Silverio 

Transportes Valen Tur Transportes e Turismo, Romildo Viagens e Turismo 

Tours Dom Aquino, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Belga Corretora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMWS 

COELHO - OAB:MT18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 CERTIFICO E DOU 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 devolução da carta precatória acostada na ref. 

30, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92934 Nr: 2785-29.2017.811.0010

 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: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTO HILLESHEIM, MAFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Processo nº. 2785-29.2017.811.0010

Código. 92934

Requerente: Transportadora Martelli Ltda

Requerido: Anilto Hillesheim

VISTOS ETC,

Transportadora Martelli Ltda ajuizou Ação Indenizatória em face de Anilto 

Hillesheim, almejando, em síntese, a condenação do requerido em danos 

materiais por lucros cessantes em decorrência do sinistro narrado na 

exordial.

Em defesa (ref. 11) o requerido rechaçou os argumentos articulados pela 

autora, bem como, denunciou à lide a seguradora Mapfre Seguros Gerais 

S/A, acostando a apólice de seguro n° 3355040256031

Réplica à ref. 16.

É o necessário.

Decido.

Defiro a denunciação à lide ofertada pelo requerido no prazo da defesa 

(ref. 11), com fulcro no art. 126, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o 

denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, 

devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.”

Assim, nos termos do art. 131, § único, do CPC, promova-se a citação da 

denunciada no prazo legal, verbis:

“Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo 

será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.”

“Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou 

subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) 

meses.”

Citada, com ou sem contestação pela denunciada, certifique-se.

Após, intimem-se as partes, autora e réu, na pessoa de seus respectivos 

advogados para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos, sob pena de preclusão.

Empós, conclusos.

Habilite-se o patrono do requerido como postulado à ref. 12.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 18 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.: 3954 Nr: 10-86.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI, MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos a guia do oficial de 

justiça para cumprir o mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1100-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1100-84.2017.811.0010

Código 89471

VISTOS ETC,

 Deferindo o pedido de ref. 29.

Suspendo o presente pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º 

do CPC.

Arquivam-se os autos, sem baixa na distribuição.

Escoado o prazo, intime-se o exequente por meio de seu advogado para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de 

direito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, retornam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 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.: 92114 Nr: 2428-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Processo nº. 2428-49.2017.811.0010

Código 92114

Autor: Ministério Público do Estadual

Menor: Grazyela Barbosa de Souza

VISTOS ETC,

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público do Estadual, 

em face da adolescente Grazyela Barbosa de Souza, nascida em 

07.01.2001, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao crime 

tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aduz a exordial que no dia 16.02.2017, por volta das 16h10min, na Rua 

Jacira, Bairro São Sebastião, a representada transportava consigo 05 

(cinco) porções análogos a cocaína, conforme boletim de ocorrência (fls. 

15/17-vº) e laudo preliminar (fl.18).

 Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, após rondas pelo bairro São 

Sebastião, os policiais militares abordaram a menor e encontraram em sua 

bolsa a referida substância entorpecente. Após, os policiais adentraram 

na casa da genitora da menor e encontraram aquela preparando 

entorpecentes em porções individuais para venda

Perante a autoridade policial, a representada confessou os fatos, 

informando que levava a droga para a casa de sua mãe, onde preparavam 

para venda, sendo que faziam 6 (seis) meses que a estavam 

comercializando.

A representação foi recebida em 17.07.2017, na oportunidade em que foi 

designada audiência de apresentação da adolescente (fl. 29/29-vº).

Realizada audiência de apresentação, foi ouvida a representada e sua 

genitora (fls. 37/38) e designada audiência de continuação.

Na audiência de continuação foram colhidas as oitivas das testemunhas 

Elizabete Barbosa da Silva, Cleanderson Linhares Pereira e Policial Militar 

Sebastião Gualberto Soares.

O Ministério Público apresentou seus memoriais finais escritos, pugnando 

pela improcedência da representação, diante da insuficiência de provas 

da autoria da representada (fls. 54/57).

A defesa se manifestou no mesmo sentido, também requerendo a 

improcedência da representação por ausência de provas (fls. 58/59).

É o relatório.

Decido.

Como relatado, versam os presentes autos sobre Representação ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual, em face da adolescente Grazyela 

Barbosa de Souza, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao 

crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não havendo irregularidades a sanar ou nulidades a declarar, passo à 

análise do mérito da pretensão vertida na inicial.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 está 

perfeitamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência, Auto de 

Apreensão em Flagrante da adolescente, dos depoimentos prestados 

perante a autoridade policial e em Juízo pela representada e testemunhas.

DA AUTORIA

Analisando atentamente os autos, verifico que não há provas suficientes 

nos autos para comprovar a autoria delitiva da representada, razão pela 

qual a representação deve ser julgada improcedente.

Destarte, em que pese no caderno processual apontar a adolescente 

como uma das autoras do delito, tal fato não restou comprovado de forma 

induvidosa durante a instrução processual.

Quando ouvido em juízo o policial militar Sebastião Gualberto Soares, 

quando questionado a respeito do envolvimento da menor com a prática de 

tráfico de drogas, este afirmou não ter ciência da participação da jovem no 

delito. Ademais ao ser ouvida a mãe da menor afirmou que Grazyela não 

tinha ciência dos fatos, uma vez que nem ao menos morava com ela.

Em juízo, a mãe da menor afirmou: “Que no momento de desespero, por ter 

visto ser presa, Grazyela disse que a droga era dela, pois só tinha a mãe 

para cuidar dela e, por ser menor, pensou que assumindo a droga estaria 

facilitando a saída de sua mãe da cadeia (...)”

No caso dos autos, a adolescente tão somente estava com a bolsa de sua 

mãe, desconhecendo a presença do entorpecente encontrado, não 

havendo provas robustas quanto à autoria do ato infracional a ela 

atribuído.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não 

subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, 

ser a representada socorrida, por analogia, pelo vetusto princípio do in 

dubio pro reo.

De igual forma, a i. representante do Ministério Público manifestou em 

memoriais finais (fls. 54/57.) pugnando pela improcedência da 

representação, ao fundamento da insuficiência de prova do ato infracional 

imputado à adolescente representada.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a 

respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade 

de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de 

interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não 

sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal da 

representada, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em 

favor da mesma o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a 

improcedência da representação.

Assim, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma 

completa e segura visão dos fatos descritos na exordial, a improcedência 

é medida que se impõe no que tange ao ato infracional narrado na 

representação.

Ademais, o art. 189, inciso IV da Lei 8.069/90 estabelece que: “Art. 189. A 

autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça 

na sentença: (...) IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido 

para o ato infracional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO 

INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENÇA QUE 

JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA REPRESENTAÇÃO 

E ABSOLVEU O INFRATOR. CONDENAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E 

MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. HAVENDO DÚVIDAS SOBRE 

A AUTORIA DOS FATOS IMPUTADOS AO ADOLESCENTE, UMA VEZ QUE 

INSUFICIENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO, É DE SE MANTER A SENTENÇA 

QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, EM RESPEITO AO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 

PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O 

ADOLESCENTE DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL 

ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO 

CÓDIGO PENAL, COM BASE NO ARTIGO189, INCISO IV, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. (TJ-DF - APR 16840320108070013 DF 

0001684-03.2010.807.0013, 2ª turma Criminal, Relator: Roberval Casemiro 

Belinati, Julgado em 19 de abril de 2012, Publicação: 25.04.2012)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a representação ajuizada em face da adolescente 

Grazyela Barbosa de Souza, com fundamento no artigo 189, inciso IV, da 

Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e 

anotações devidas.

Intime-se a responsável da menor acerca desta sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 03 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 827-23.2008.811.0010

 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: ALZIRA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIZZIERI GIUSSEPPE ALEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 
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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 192197 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/09/2018 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18978 Nr: 455-45.2006.811.0010

 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: RFA, CDFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, EDRGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/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 192197 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/09/2018 às 13hs00.

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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 116088 Nr: 3799-14.2018.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES FERREIRA, GILBERTO 

MATOS DE CARVALHO, HILDA SARA SOARES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - OAB:23525/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) GILBERTO MATOS DE CARVALHO 

para, no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR 

ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, em razão da 

informação prestada pelo irmão do(a) indiciado(a) que tem advogado 

constituído na pessoa do(a) Dr. Gilian Fernando Matos Ferreira.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 18 de setembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15413576 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PINDANGA FILHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000265-45.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 136,83, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 19 

de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ARAGAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: EMILLY 

SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: desconhecido 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 15424361.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002244-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Aliás, analisando detidamente a inicial e documentos que a 

instruem, verifica-se que as negativações combatidas datam de mais de 

04 anos e não são únicas, já que consta outro gravame em face do nome 

da parte lançado por terceiro, circunstâncias que afastam o requisito do 

“perigo de dano”, também. Assim sendo, não preenchidos os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002264-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUNICE CUSTODIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS ETC, Creunice Custódio da Silva ajuíza “Ação de 

obrigação de fazer com perdas e danos c/ pedido de religação de energia 

e antecipação de tutela”, em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, almejando, liminarmente, a concessão da tutela de 

urgência com vistas ao restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica da UC 6/2522471-8. Relata, para tanto, que a energia de sua 

residência foi cortada pela reclamada no dia 14 de setembro de 2018 e 

ainda não foi restabelecida, embora não tenha qualquer pendência com a 

concessionária. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. 

Decido. 1. Da tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de liminar a 

pretensão exposta na peça inaugural prospera. Acerca da tutela de 

urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A 

primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade 

do direito – é em verdade “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 a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 

existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação da autora quanto à ausência de débitos atuais 

perante a distribuidora de energia, ao menos a partir de agosto de 2018, a 

fundamentar a manutenção do corte de energia, conforme demonstrado 

através da documentação que acompanha a inicial. Sobre o ponto, deve a 

parte demonstrar ter pago a fatura vencida em julho de 2018, no valor de 

R$ 94,15, mencionada no documento id. 15415461 – p.7. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos diante dos inúmeros prejuízos causados 

pela eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CAUTELAR PARA RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA LIMINAR. Presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora, a 

determinação de restabelecimento da energia na unidade consumidora dos 

agravantes é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70051473999, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 19/12/2012) (TJ-RS - 

AI: 70051473999 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 

19/12/2012, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/01/2013) Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de 

irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a possibilidade 

de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do 

Caderno Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC da requerente. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pela requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c 

art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 
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como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, 

CONDICIONADA a comprovação do pagamento da fatura de julho de 2018, 

no valor de R$ 94,15 (noventa e quatro reais e quinze centavos) conforme 

documento id. 15415461 – p. 7, DEFIRO a tutela de urgência em caráter 

provisório (art. 294 do NCPC) para o fim específico de determinar que a 

demandada, no prazo de 24hs, RESTABELEÇA o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora nº 6/2522471-8, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais). CITE-SE para os atos desta ação a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. INTIME-SE a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inc. I, da Lei m.º 

9.099/95, com condenação em custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002266-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002266-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAQUELINE ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Atento ao poder geral de 

cautela, observando que elementos presentes nos autos indicam o 

endereço da parte no Município de Dom Aquino (MT), DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que 

a determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRIELLY DA SILVA DE JESUS DA MOTA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002269-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEIRIELLY DA SILVA DE 

JESUS DA MOTA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1. 

Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 
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direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Aliás, verifica-se da “declaração consumidor completa” 

apresentada, que a parte reclamada lançou contra a reclamante, também, 

débitos datados de 2016, período em que a autora confessou ter cursado 

ensino superior, ou seja, antes do alegado “trancamento da matrícula”. 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002270-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES BATISTA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KASSIO SCHUCH MONTAGNER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002270-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EURIPEDES BATISTA CORREA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do “perigo de dano”, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ 

sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de 

urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a contestação. 3. 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a parte 

reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão da 

dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001162-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO (EXEQUENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001162-10.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84010 Nr: 4126-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP, LdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93508 Nr: 3449-36.2017.811.0018
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 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: Diego Nicolau Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Antonio Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o alegado às fls. 65, bem como consdierando o valor dos bens 

pertencentes ao "de cujus" conforme primeiras declarações, 

excepcionalmente defiro o recolhimento das custas iniciais ao final da lide.

Requisite-se junto ao INDEA o extrato de semoventes em nome do "de 

cujus".

Intime-se a inventariante para que decline especificamente o período 

pretendido para levantamento das declarações de imposto de renda do 

"de cujus".

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 27.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72450 Nr: 2428-93.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BMG Consignado S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Morello - 

OAB:OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos em apenso (Código 70710)P.R.I. Após, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78054 Nr: 1129-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Navegação e Transporte Ltda, 

Idevaldo Anibal Tomaselli, Clodoaldo Seibel, Luciana dos Santos Pereira 

Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Citação de folhas 140/143 (ref.: 57) - cuja certidão restou-se negativa 

para a citação dos executados -, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal. Ato contínuo, procedo a intimação do mesmo, para proceder o 

recolhimento de complemento de diligência do Oficial, no valor de R$ 

155,80 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme sua 

certidão de ref.: 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18691 Nr: 1169-78.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Delarica-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Considerando o decurso de prazo de suspensão do processo, impulsiono 

os autos à parte autora, para querendo, requeira o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2683-46.2018.811.0018

 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: Manu Modas Comercio LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Contestação. Ref:20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 3081-03.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilmar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214, 

José Alberto Couto Maciel - OAB:513/df

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição de fls. 195/196, onde o requerido informa o pagamento 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34723 Nr: 2281-77.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdSA, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo de suspensão do processo, impulsiono 

os autos à parte autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66244 Nr: 3209-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alécio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

Considerando as manifestações das partes, concedo a requerente o 

prazo de 30 (trinta) dias para análise da documentação apresentada pela 

requerida.

Intime-se. Após o decurso do prazo, certifique-se eventual manifestação 

da parte requerente.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60588 Nr: 3197-72.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEdS, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143
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Prazo do edital:30

Citando:Executados(as): Zivaldo Ferreira da Silva, Rg: 1502087-8 SSP MT 

Filiação: Darci Ferreira da Silva, data de nascimento: 08/06/1982, 

brasileiro(a), natural de Aral moreira-MS, solteiro(a), Endereço: Rua Marília 

784/S, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Valor a ser pago:23.857,38

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102070 Nr: 7808-29.2017.811.0018

 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: Robison Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junta Comercial do Estado de Paraná-PR 

(JUCEPAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos 

morais proposta por Robison Fernandes em desfavor de Junta Comercial 

do Estado do Paraná/PR, ambos devidamente qualificado nos autos.

A parte autora apresentou pedido de desistência da ação às fls. 97.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Nos termos do artigo 485, § 4º, do Novo Código Processual Civil, na 

hipótese dos autos, não se faz necessária a concordância da parte 

requerida quanto ao pedido de desistência, uma vez que sequer foi citada.

Assim, HOMOLOGO pedido de desistência do requerente e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I.

Sem custas face a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83487 Nr: 3839-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Seibel - ME, Joel Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Através da petição de Ref. 25 a parte exequente pleiteia a busca de 

veículos em nome do executado via RENAJUD e requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda dos últimos anos, relacionadas a parte 

executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de Ref. 25, e para 

tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado dos últimos 03 (três) anos, via INFOJUD.

Efetue-se a busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de veículos em 

nome do executado, sendo a restrição apenas à sua transferência.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16804 Nr: 2455-28.2005.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo Energisa 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gomes Azoia, Cirlene Maria Cardozo 

Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062, Raimar 

Abilio Bottega - OAB:3882, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Vistos etc;

 I - Determino a conversão do presente feito para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

II - Manifeste-se os requeridos a respeito da petição de f. 543 e ss, no 

prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80795 Nr: 2324-67.2016.811.0018

 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: Maria Ferreira da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Juara-MT (em exercício)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Machado Brazil 

Barboza - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80795

S E N T E N Ç A

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar proposto por Maria 

Ferreira da Silva Oliveira em desfavor do Prefeito Municipal de Juara, 

Senhor Edson Miguel Piovesan.

Em decisão de f. 45, indeferiu a liminar e determinou-se que a parte autora 

aportasse aos autos a legislação municipal regente.

Transcorrido em muito o prazo estipulado, até a presente data não veio as 

autos manifestação da parte autora, conforme certidão ref. 36.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é o 

indeferimento da ação, com a consequente extinção da demanda sem 

análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.
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Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103469 Nr: 8492-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josival Bernardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolinne de Campos Costa 

Coutinho - OAB:352228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ID 103469

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSIVAL BERNARDO 

DOS SANTOS, contra ato do Prefeito Municipal de Sinop/MT, alegando em 

síntese, que se inscreveu no concurso público para o cargo de Professor 

de Educação Básica – 30hs – Munícipio de Sinop/MT, tendo sido 

classificado na 140ª posição. Explanou que o concurso foi homologado em 

08 de abril de 2015, e que em 2016 foi convocado para tomar posse no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, através do Edital de nomeação 005/2016, 

publicado em 05.05.2016.

 Alegou que somente teve conhecimento da sua nomeação pouco mais de 

duas semanas quando pesquisou seu nome pela internet. Sustentou que a 

autoridade coatora ao enviar carta registrada para notificá-lo preencheu o 

endereço erroneamente.

 Afirmou, ainda, que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, acrescendo ser inviável exigir-se de um candidato que 

acompanhe o Diário Oficial após anos. Juntou, também, jurisprudência do 

STJ, na qual decidiu-se que o participante tem o direito de ser comunicado 

pessoalmente sobre sua nomeação, caso o edital estabeleça ao candidato 

o dever de manter atualizados endereço e telefone. Sendo assim, 

informou que tal disposição está prevista no item 9.3 do edital do concurso 

em voga.

Por fim, requereu a concessão da liminar no sentido de ser suspenso o 

Termo de não comparecimento nº 005.201 e a imediata reabertura do 

prazo de convocação para apresentação dos documentos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Pois bem, em que pese a ação mandamental tenha sido proposta nesta 

Comarca, verifico que a autoridade apontada como coatora tem sede 

funcional no município de Sinop/MT, ou seja , a Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT.

 Com efeito, a respeito da competência para a impetração do mandamus, 

ensina HELY LOPES MEIRELLES : in litteris

“ A competência para julgar mandado de segurança define-se pela 

categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional. Normalmente, a 

Constituição da República e as leis de organização judiciária especificam 

essa competência, mas há casos em que a legislação é omissa, exigindo 

aplicação analógica e subsídios doutrinários .” (in Mandado de segurança. 

São Paulo: editora Malheiros. 30 ª ed. p. 73).

E vai além o renomado e saudoso administrativista: in verbis

“ Para os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais 

e municipais o juízo competente será sempre o da respectiva comarca, 

circunscrição ou distrito, segundo a organização judiciária de cada 

Estado, observados os princípios constitucionais e legais pertinentes.” 

(op. cit. p.74)

É entendimento reiterado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso que a competência para processar e julgar a ação mandamental é 

do local da sede funcional da autoridade coatora, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para 

processar e julgar mandado de segurança, além de possuir natureza 

absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede funcional da 

autoridade indicada coatora.Recurso provido. (AI 11268/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 22/05/2015)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO 

— SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA.A 

competência para processar e julgar mandado de segurança, além de 

possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede 

funcional da autoridade indicada coatora. Recurso não provido. (AgR 

100616/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA — 

DIVERGÊNCIA — CARACTERIZAÇÃO EM JULGADOS ISOLADOS. 

COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA.A uniformização de 

jurisprudência não é cabível, no caso, porque, nos termos do artigo 476, I 

e II, exige-se o dissenso entre turma, câmara, grupo de câmaras ou 

câmaras cíveis reunidas, diferentemente do que se impugnou, porquanto 

se trata de decisões isoladas de magistrados de Segunda Instância.A 

competência para processar e julgar mandado de segurança, além de 

possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção ao local da sede 

funcional da autoridade indicada coatora.Recurso não provido. (AgR 

68296/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)”

Acatando a tese de que a competência em sede de mandado de 

segurança é funcional e absoluta, colaciono julgados dos Egrégios 

Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais , do Rio Grande do Sul e 

de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

DE LIMINAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUTORIDADE 

COATORA. DELEGADO CHEFE DO DETRAN/MG. JUÍZO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS DA COMARCA DE BELO 

HORIZONTE. COMPETENCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. A competência 

para processar e julgar mandado de segurança define-se pelo local onde 

se encontra sediada a autoridade apontada como coatora, tratando-se de 

hipótese de competência funcional e absoluta. (TJMG; AGIN 

1.0145.13.032339-0/001; Relª Desª Selma Marques; Julg. 17/06/2014; 

DJEMG 27/06/2014)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETENCIA 

FUNCIONAL ABSOLUTA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. A 

competência para dirimir mandado de segurança é fixada pela sede 

funcional da autoridade coatora. No caso o presidente do IPERGS possui 

foro funcional na Comarca de Porto Alegre, de forma que a irresignação 

deve ser veiculada em uma das varas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 114095-48.2014.8.21.7000; 

Santa Maria; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria 

Silveira; Julg. 24/06/2014; DJERS 08/07/2014)”

Mandado de Segurança tratamento psiquiátrico a pessoa hipossuficiente 

impetração no domicílio do impetrante em face do Secretário de Saúde do 

Estado - concessão da ordem reexame mandatório impossibilidade 

competência absoluta do Juízo da sede funcional da autoridade havida por 

coatora atos decisórios declarados nulos - Precedentes deste E. Tribunal 

de Justiça. Remessa dos autos para regular distribuição a uma das Varas 

da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Inteligência do art. 64, §1º 

do CPC. reexame não-conhecido, com determinação"(TJSP; 

ReexameNecessário1004352-41.2016.8.26.0319; Relator (a): Souza 

Meirelles; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis 

Paulista - 3ª Vara Cumulativa; Data do Julgamento:18/12/2017; Data de 

Registro: 18/12/2017).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ante a ausência de competência deste 

juízo para análise do “mandamus”, remeta-se o presente ao Juízo da 

Comarca de Sinop/MT.

Expeça-se o necessário.

P. R. I

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61855 Nr: 4474-26.2013.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESL, MASL, CEFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Abertura de Inventário proposta por Maria Eduarda Silva 

Lopes e outros, em razão dos bens deixados por Carla Patrícia Gomes da 

Silva, todos qualificados nos autos.

 A ação seguiu o tramite regular e em decisão de f. 69 determinou-se a 

intimação da parte autora para acostar aos autos certidões negativas das 

Fazendas e as primeiras declarações.

Ocorre que em certidão de f. 98, consta que o inventariante compareceu 

na Secretaria desta Vara informando que não possui interesse na 

continuidade da demanda e pugnou pela desistência da ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, a extinção do feito 

medida que se impõe.

Assim HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 117039 Nr: 5966-77.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clube de Idosos Viva a Vida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “BAILE DA PRIMAVERA” e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Porém, 

ressalto que a expedição do referido alvará está CONDICIONADA a 

apresentação da documentação pugnada pelo Ministério Público, qual seja: 

alvará da vigilância sanitária; esclarecimento quanto ao serviço de 

segurança no local do evento; declaração de espaço destinado ao 

Conselho Tutelar, Inspetor de Menores e Polícias Civil e Militar.Esta 

concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, penal e 

administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego alheio.A 

ausência de observação das condições acima elencadas implicará em 

revogação do alvará, bem como aplicação das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis aos responsáveis.Vindo os documentos, expeça-se o 

respectivo alvará autorizativo e:I. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o 

Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO 

contínua no local acerca do cumprimento da Portaria n. 002/2018 da 

Infância e Juventude e das especificações contidas nesta decisão.II. 

PROCEDA-SE a entrega ao organizador do evento, encaminhando-se junto 

cópia da referida Portaria, para aplicação do que couber.III. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao requerente. Não havendo outras ocorrências, ao 

ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 2655-54.2013.811.0018

 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: Ronivaldo dos Santos Colinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A Trata-se de ação de AUXÍLIO ACIDENTE proposta por 

Ronivaldo dos Santos Colinsque em desfavor do Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário. Juntou documentos (f. 11/38). Entre um ato e outro, em 

decisão de f. 83 determinou-se a intimação do requerente para que no 

prazo de 30 (trinta) dias apresentasse requerimento administrativo nos 

autos. Intimada por meio de seu patrono via DJE (f. 84), a parte autora 

quedou-se inerte, conforme certidão de f. 86. [...] Por fim, a lei processual, 

quando da inércia da parte autora em promover o seguimento do feito, 

prevê a possibilidade de extinção sem resolução do mérito. É o caso dos 

autos, já que mesmo intimada, a parte autora não providenciou o 

necessário para o seguimento do feito. Trata-se de providência estatal 

com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária 

diante falta de interesse da parte na prestação jurisdicional, contribuindo 

para a famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo sem julgamento de mérito, ante a patente falta de interesse de 

agir. Custas processuais pela parte autora. Transitada em julgado, 

arquive-se com as formalidades de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43287 Nr: 398-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Casagrande Brunetto, Ademir 

Antonio Brunetto, Jacir Montagna, Milton Heitor dos Santos, Loreni 

Batistella dos Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola 

Cachimbo Vale do Arinos Produtos Agropecuarios Ltda, Agricola 

Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda, 

Agricola Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo R. Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Verifico que às f. 64-v constam os requeridos já citados.

Os novos patronos da parte autora foram devidamente cadastrados no 

sistema e intimados para cumprimento da decisão de f. 95, nhoque deferiu 

o pedido de f. 90.

Desse modo, considerando que aparentemente não se esgotaram todos 

os meios possíveis para localização dos executados, DETERMINO nova 

intimação dos patronos para retirada da precatória para novo 

cumprimento.

Com o retorno da missiva, vista ao exequente para manifestar.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64544 Nr: 1866-21.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKK

 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: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 D E S P A C H O

DEFIRO o pedido Ministerial de f. 586.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução para realizar-se no dia 

13.12.2018 às 13h30min, com intuito de colher depoimento do autor e a 

oitiva do menor.

Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 1634-09.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oeste Comercio de Madeiras Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goydo Implementos Rodoviarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdriangelo Samuel Fonseca - 

OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Materiais, Morais e Lucros Cessantes com pedido de tutela antecipada 

proposta por OESTE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em face de GOYDO 

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, ambos qualificados nos autos.

A ação foi recebida e o pedido de tutela antecipada indeferido, conforme 

decisão de f. 69.

Às f. 91 consta a primeira certidão informando a falta de manifestação da 

parte autora, seguida pela de f. 94 e 102.

Às f. 103 determinou-se a intimação pessoal da parte autora para dar 

seguimento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção.

Devidamente intimada (f. 108), a parte manteve-se inerte (f. 109).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é o 

indeferimento da ação, com a consequente extinção da demanda sem 

análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 244-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Networks Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor - PROCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lygia Maria Moreno Molina - 

OAB:317.166/SP, Vitor Morais de Andrade - OAB:182.604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Intimar patrono da parte requerida para apresentar contrarrazões nos 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65269 Nr: 2470-79.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBBA, Marcia Cristina Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611/MS

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

fl. 143/145, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35996 Nr: 160-42.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves de Oliveira, APARECIDA DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, Valdeci Neves de Oliveira, ALVANIRA OLIVEIRA LESSA, 

DECÍLIO NEVES DE OLIVEIRA, ODETE NEVES, Aderício Neves de Oliveira, 

Arnaldo Neves de Oliveira, João Neves de Oliveira, JANETE NEVES DE 

OLIVEIRA, EDNA NEVES DE OLIVEIRA, REGINALDO ROSA, REGINALDO 

NEVES DE OLIVEIRA, CLODOALDO NEVES DE OLIVEIRA, JOCILENE 

SALDANHA DE SOUZA OLIVEIRA, RICARDO KEMPINSKI DE OLIVEIRA, 

MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Neves de Oliveira, Laurentina 

Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlea Silva de Melo - 

OAB:OAB/PR 78.319, Wagner Luiz Andreata Weiss - OAB:OAB/PR 

68.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que providencie a retirada de carta 

precatória para o devido cumprimento, bem como junte aos autos 

comprovante de pagamento de diligencias para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23876 Nr: 1885-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa, Jair dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 3709-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Luciana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado e certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 2791-46.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Pereira Souza

 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:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de Ref. 37.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema Renajud, de veículos em nome do 

executado.

Com a juntada do extrato, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Atente-se a Sra. Gestora quanto as intimações do patrono da parte 

exequente, conforme informação retro.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 825-14.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de Ref. 29.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema Renajud, de veículos em nome do 

executado.

Com a juntada do extrato, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Atente-se a Sra. Gestora quanto as intimações do patrono da parte 

exequente, conforme informação retro.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82848 Nr: 3401-14.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Batista Paes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos. Trata-se de pedido de progressão de regime do recuperando 

Wender Batista Paes de Souza, condenado a pena de 12 (doze) anos de 

reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. O estudo 

criminológico foi favorável ao reeducando, eis que concluiu que houve 

uma mudança positiva no comportamento dele, bem como que não há 

evidencias de qualquer transtorno mental. (ref. 188) Instado a se 

manifestar, o Ministério Público foi desfavorável à concessão do benefício. 

(ref. 194). [...] Dessa forma, por mais que o atestado do Diretor da cadeia 

e o Estudo Criminológico afirmem o bom comportamento do reeducando, 

entendo que os demais predicados se sobressaem, restando prejudicado 

o requisito subjetivo para a progressão de regime. Ante o exposto, 

INDEFIRO a progressão de regime de WENDER BATISTA PAES, por 

ausência do requisito subjetivo, de acordo com o art. 112 da Lei de 

Execução Penal. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63963 Nr: 1330-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Promovo a intimação do Advogado do Réu a cerca da decisão da folha 

101, para as partes manifestarem eventual interesse nas armas 

apreendidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 17957 Nr: 462-13.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Processo nº 462-13.2006.811.0018 Cód.17957

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl.483), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP 

art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 17 de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104881 Nr: 517-41.2018.811.0018

 AÇÃO: Exceção de Coisa Julgada (art. 154 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: Alci Jeronimo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 517-41.2018.811.0018 – Cód. 104881

Vistos etc.

Trata-se de exceção de coisa julgada proposta pela defesa do réu Alci 

Jerônimo do Nascimento.

Narra a combativa defesa que os fatos narrados nos autos principais já 

foram objeto de sentença com trânsito em julgado proferida nos autos de 

nº 61673.

O Ministério Público foi contrário à pretensão defensiva.

 Eis o breve relato.

Fundamento.

Decido.

 Compulsando atentamente os autos de nº 61673, percebo que os fatos 

aqui narrados foram excluídos daquela denúncia. Inclusive, o zeloso 

promotor de Justiça que ofereceu a denúncia explicitou que a conduta 

ocorrida no dia 13 de julho de 2013 é objeto do processo de número 61669 

(autos em apenso). Senão vejamos:

“Inobstante, aos 13 de julho do corrente ano, policiais militares flagraram o 

denunciado praticando tráfico de drogas, pois guardava ou mantinha em 

depósito entorpecentes (cocaína) em via pública, embaixo de uma árvore 

localizado na Avenida Nilsa, neste Município de Juara, mais 

especificamente 46 (quarenta e seis) trouxinhas prontas para venda, 

acondicionadas em 2 (dois) frascos. Insta salientar que em relação a este 

fato, foi instaurado inquérito policial, registrado sob o Código 61669, cuja 

denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e encontra-se em trâmite na 

Segunda Vara do juízo desta comarca” (grifos no original).

Assim, o fato narrado no processo em apenso não foi objeto de 

apreciação no feito de código 61673, razão pela qual não há que se falar 

em coisa julgada.

 Assim sendo, deixo de acolher a exceção de coisa julgada, devendo o 

presente feito ser extinto, com resolução do mérito.

 Conclusão:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (usado por analogia), julgo improcedente o pedido, com resolução do 

mérito, para rejeitar a alegação de coisa julgada, nos termos da 

fundamentação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juara-MT, 3 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000157-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL MENEZES MACHADO (RÉU)

MIGUEL ALVES MACHADO (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 08:30 1ª VARA DE JUÍNA, bem 

como para que providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de r$ 30,00 (trinta reais), no prazo de 05 

(cinco) dias, para cumprimento da intimação do requerido para 

comparecer na audiência designada, no(s) bairro(s) do modulo 05. 

Outrossim, informamos que o referido valor deverá ser recolhido por meio 

do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme provimento nº 

07/2017-cgj

Intimação 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:

J. D. S. G. (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 25/10/2018 10:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES COUTINHO (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 09/11/2018 16:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como para que 

recolha as custas da carta precatória para citação do requerido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108165 Nr: 1649-20.2015.811.0025

 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: TON TON MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., KARLUS 

TANIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DANTAS FILHO, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO ERONI DE LIMA, 

JOSÉ MARIA DA ROSA LIMA, CLEYSON DE SOUZA ALVES, ANTÔNIO 

CARLOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON BATISTA LIMA - 

OAB:18.218/MT, ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - OAB:6283B/MT, FLÁVIO 

LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, WELINTON 

JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Portanto, com fundamento no artigo 485, § 1º do CPC, extingo o processo, 

sem julgamento de mérito, ante a desídia processual do autor em recolher 

as custas complementares iniciais.Revogo, assim, a liminar de 

reintegração de posse concedida anteriormente, e condeno o autor além 

do pagamento das custas totais, nos honorários sucumbenciais, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa corrigido e repartidos pelos 

patronos dos demandados em quotas iguais e individuais.Preclusa a via 

recursal, e nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas as 

formalidades legais.Não recolhidas as custas sobejantes, expeça-se 

certidão para inscrição do débito em dívida ativa e encaminhe-se à PGE/MT 

para protesto e execução.P.I.C.Juína (MT), 18 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100696 Nr: 1892-95.2014.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIR ANTÔNIO PERUZO, MARCELO ANTONIO 

ALVES GARCIA, BESSY MARIA DO NASCIMENTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910/A

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102450 Nr: 3331-44.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001253-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. (AUTOR(A))

E. B. D. Q. (ADVOGADO(A))

G. P. D. S. (AUTOR(A))

L. A. J. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. V. D. S. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 18/10/2018 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

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). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 36628 Nr: 622-80.2007.811.0025
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA., ODAIR LUIZ 

VERONESE, CÉZAR ANTONIO VERONESE, SERGIO LUIZ VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Considerando a interposição do recurso de Apelação nas fls.508/523, 

IMPULSIONO os autos, com a finalídade de intimar os requeridos, para que 

no prazo de 15 (Quinze) dias, querendo, apresente as contrarrazões.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84266 Nr: 4655-74.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON JOSÉ TRINDADE, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

20/02/2019, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137562 Nr: 1618-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO RÉU PARA, APRESENTAR DEFESA 

PRELIMINAR NO PRAZO LEGAL, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos de declaração, e tendo 

em vista a ausência de obscuridade, ambiguidade, contradição ou 

omissão, nos termos do art. 382 do CPP, os DESPROVEJO mantendo a r. 

sentença em todos os seus termos, cuja eventual correção é matéria 

recursal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Intimação do advogado da parte ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 100-38.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183666957

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 117730.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: BUR - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 18/09/2018 15:04:02

Assunto: META 01 CNJ - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRI TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57426 Nr: 3712-91.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON AMORIM MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

07/02/2019, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 3883-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CILLA AMARILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/02/2019, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 79-33.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/02/2019, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 1137-71.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/02/2019, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93214 Nr: 1338-97.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES BOSSOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/02/2019, às 16h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87973 Nr: 2016-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/02/2019, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 2046-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROMERO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/02/2019, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94610 Nr: 2847-63.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCEMAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/02/2019, às 16h20min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 97027 Nr: 5501-23.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA PEREIRA DE SOUZA 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial aportada aos autos, e considerado que não 

houve o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo, REVOGO a “benesse” concedida e para tanto, 

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

20/02/2019, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

ELAINE GOMES (REQUERENTE)

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)
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FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de informar e intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, que a audiência de conciliação designada para 

o dia 21/09/2018 às 15:30h está cancelada. Despacho ID. 15366449.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

ELAINE GOMES (REQUERENTE)

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de informar e intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, que a audiência de conciliação designada para 

o dia 21/09/2018 às 15:30h está cancelada. Despacho ID. 15366449.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

KAROLYNNY SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANYARA MESQUITA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001425-60.2018.8.11.0025. REQUERENTE: KAROLYNNY SANTOS 

DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Trata-se de ação de declaração 

de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos 

órgãos de restrição ao crédito. Afirma a autor que a requerida inscreveu 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de supostos 

débitos relacionados a uma linha telefônica com o prefixo 65, porém, tal 

constrição seria indevida, uma vez que nunca teve relação alguma com a 

requerida que justificasse a legalidade dos mencionados débitos. Por fim, 

aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitada de 

efetuar empréstimos e compras a prazo, razão porque, em sede 

emergencial, requer que a requerida seja compelida a retirar seu nome dos 

cadastros de negativação de crédito. Instruiu a inicial com os documentos. 

Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de pedido de 

concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, estreita-se a 

cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 

do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias 

de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de 

urgência. Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante destacar na 

esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o 

citado dispositivo legal se trata da “situação decorrente da preponderância 

dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre 

os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da 

pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável 

(Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, 

porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente 

suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na 

mente do observador os motivos convergentes e os divergentes 

comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a 

afirmar, também não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma 

do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). 

Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão da autora 

está fundamentada na inexistência de relação contratual com a requerida, 

afirmando, em síntese que nunca contratou os serviços que originaram o 

débito reclamado. Somente por esse resumo já se pode concluir que, 

nesse momento processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais 

do autor, carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador 

do direito por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada 

havendo na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que 

demonstre a alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem 

qualquer tipo de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o 

argumento exordial e desaconselha-se o deferimento da tutela provisória 

perquirida. Sobre o tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto 

a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa construção do 

direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão pela qual a 

afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, 

pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma 

afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre que for possível 

provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela outra 

parte, tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou 

“impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo diapasão: “(...) a ideia de que os 

fatos negativos não precisam ser provados – decorrente do brocardo 

negativa non sunt provanda – vem perdendo seu valor (...) todo fato 

negativo corresponde a um fato positivo (afirmativo) e viceversa. Por isso, 

diz-se, atualmente, que somente os fatos absolutamente negativos 

(negativas absolutas/indefinidas) são insusceptíveis de prova (...). Não é 

possível, por exemplo, provar que nunca estive no Município de Candeias. 

Assim, nesses casos, o ônus probatório é de quem alegou o fato positivo 

de que estive lá (...). Já os fatos relativamente negativos (negativas 

definidas/relativas) são aptos a serem provados. Se alguém afirma, por 

exemplo, que, em 09 de dezembro, não compareceu à academia pela 

manhã, porque foi ao médico, é possível provar indiretamente a não ida à 

academia (fato negativo), se houver comprovação de que esteve toda a 

manhã no consultório médico. (...) E nesses casos em que se negam fatos 

aduzidos pela outra parte, fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação 

de fato positivo que contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o 

ônus da prova será bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 

Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 

Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. p. 59-60). Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a parte 

reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 19 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250737 Nr: 3392-39.2017.811.0011

 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: Márcio Júnior de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos encontram-se com 

vistas, bem como se manifestarem acerca do "Laudo Médico 

Complementar" apresentado as fls. 114, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 4888-06.2017.811.0011

 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: Maria Alves Correia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 INTIMAR os procuradores das partes de que os autos encontram-se com 

vistas, bem como se manifestarem acerca do "Laudo Médico 

Complementar" apresentado as fls. 138, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251467 Nr: 3813-29.2017.811.0011

 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: Sirlene da Silva, Lucas Gabriel Silva de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos encontram se 

com vistas, bem como se manifestar acerca do "Laudo Médico de 

Complementação" de fls. 107, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25152 Nr: 2498-49.2006.811.0011

 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: Juliano Ribeiro de Castilho, Fabiana Ribeiro de Castilho 

Garcia, Cristiano Ribeiro de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves da Silva, Luciana Andréa Ivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Gonçalves Pichinin - 

OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Darlise Hasper Muniz - OAB:5673, Eder Faustino Barbosa 

- OAB:8655/MS, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:SP / 243.027

 INTIMAR os pocuradores das partes de que os autos encontram se 

vistas, bem como se manifestarem acerca do "Laudo Técnico Pericial". No 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 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: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 INTIMAR os procuradores das partes de que se manifestem acerca do 

Laudo de Complementação de fls. 114,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251924 Nr: 4046-26.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Silva Pessoa de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos encontram-se 

com vistas, bem como, se manifestar acerca do "Laudo Médico 

Complementar" apresentado as fls. 74, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170915 Nr: 3933-48.2012.811.0011

 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: KCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 INTIMAR o procurador da parte requerida que se manifeste conforme r. 

decisão de fls. 260, de que pugne o que direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sendo silêncio interpretado como concordância, nos termos do art. 

872, paragrafo 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233650 Nr: 4000-08.2015.811.0011

 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: Wilma Fuzaro Bernardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 03 (três) meses de suspensão dos 

presentes autos.

Certifico ainda intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Mirassol D’Oeste – MT, 18 de Setembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257166 Nr: 555-74.2018.811.0011

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 30, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD, 

requisitando o endereço atualizado.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

VILMA CANDIDA DOS SANTOS (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: 1000580-70.2018.8.11.0011. 
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AUTOR(A): VILMA CANDIDA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Considerando-se que esta 

Magistrada participará do Curso de Audiência de Custódia fornecido pelo 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos dias 20 e 21 de 

setembro de 2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 25 

de outubro de 2018, às 14h15min. Expeça-se o necessário para a 

profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(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: 1000749-57.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANGELITA AMORIM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Considerando-se que esta 

Magistrada participará do Curso de Audiência de Custódia fornecido pelo 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos dias 20 e 21 de 

setembro de 2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 25 

de outubro de 2018, às 15h15min. Expeça-se o necessário para a 

profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PENA GIANINI (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(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: 1000553-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALDOMIRO PENA GIANINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Considerando-se que esta 

Magistrada participará do Curso de Audiência de Custódia fornecido pelo 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos dias 20 e 21 de 

setembro de 2018, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 25 

de outubro de 2018, às 14h00min. Expeça-se o necessário para a 

profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(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: 1000922-81.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA APARECIDA CAVALI FAKINE RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Considerando-se 

que esta Magistrada participará do Curso de Audiência de Custódia 

fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos dias 

20 e 21 de setembro de 2018, redesigno a solenidade outrora aprazada 

para o dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min. Expeça-se o necessário 

para a profícua realização da oralidade. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT, 18 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243845 Nr: 4849-43.2016.811.0011

 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: Cleonice Maria de Moura

 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. 105/108, 

cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento à requerente do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez rural, no valor do 

salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e permanente".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255812 Nr: 5946-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Rocha Pereira

 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 SEGUNDA VARA

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5946-44.2017.811.0011

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Maria José Nunes da Conceição

PARTE REQUERIDA: Roberto da Rocha Pereira

INTIMANDO(A, S): Maria José Nunes da Conceição, RG nº 245527-4, 

SSP/MT, CPF nº 483.418.941-49.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por MARIA JOSÉ 

NUNES DA CONCEIÇÃO em face de ROBERTO DA ROCHA PEREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Considerando-se a petição de 

fl. 38, a qual informa que a parte autora mesmo sendo devidamente 

intimada para comparecer ao núcleo da Defensoria Pública desta comarca 

para dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo legal, bem 

ainda deixo de promover os atos que lhes são incumbidos para o 

prosseguimento do feito, razão pela qual, 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. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos 

do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e 

nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. 

R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste-MT, 20 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito. Eu, Lucas Eduardo Marques, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199069 Nr: 4165-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Rodrigues Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 220/222, 

cujo dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido 

Município de Mirassol D’Oeste, ao pagamento do adicional de 

periculosidade ao requerente no montante 30% (trinta por cento) sobre o 

vencimento básico do cargo efetivo deste, com os reflexos cabíveis, 

desde a data de 3 de dezembro de 2013, com juros de mora e correção 

monetária fixadas nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252666 Nr: 4419-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição e documentos de fls. 101/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241113 Nr: 3484-51.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agean Carlos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe nos autos o atual endereço 

do requerido, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230463 Nr: 2048-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elenir de Oliveira Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 120/122, 

cujo dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na presente impugnação ao cumprimento de sentença para 

reconhecer o excesso de execução, determinando a extirpação das 

parcelas pagas administrativamente no período compreendido entre 

04/2015 a 06/2015 e a readequação dos juros moratórios incidentes sobre 

as verbas atrasadas, nos termos desta sentença".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181770 Nr: 1263-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 158/160, 

cujo dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos 

na presente impugnação ao cumprimento de sentença".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011

 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: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 95, 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.: 233674 Nr: 4012-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Oliveira da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 109/112, 

cujo dispositivo transcrevo: "

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, para condenar o requerido Amadeu & Rodrigues Ltda.MR ao 

pagamento de R$ 5.165,00 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais) 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".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233674 Nr: 4012-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Oliveira da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4012-22.2015.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ivanildo Oliveira da Graça

PARTE REQUERIDA: Amadeu & Rodrigues Ltda - ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Amadeu & Rodrigues Ltda - Me, CNPJ: 

10654851000101.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 89.751,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos cujo 

dispositivo transcrevo:
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 SENTENÇA: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para condenar o requerido Amadeu & Rodrigues Ltda.MR 

ao pagamento de R$ 5.165,00 (cinco mil, cento e sessenta e cinco reais) 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. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da 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. 

Mirassol D’Oeste - MT, 12 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho. 

Juíza de Direito

Eu, Lucas Eduardo Marques, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235418 Nr: 410-86.2016.811.0011

 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: Ercilia Jose Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 108/109, 

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. 104, extinguindo o feito 

com resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242376 Nr: 4069-06.2016.811.0011

 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: Nelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe qual a instituição bancária em que o valor noticiado às fls. 36/37 

encontra-se depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75160 Nr: 1311-98.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Mirassol Ltda, Domingos Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Zafino Isidoro Ferreira 

Mendes - OAB:12.794/B, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar o advogado da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca da consulta efetuada junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud, cujos extratos estão anexados às fls. 116/124, sob 

pena de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221047 Nr: 3703-35.2014.811.0011

 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): Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas 

Tiago, Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira de Freitas, Otaide 

Trento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Selio Soares 

de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o advogado da parte autora para que promova o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça para devido cumprimento da carta 

precatória nº 1000613-21.2018.8.11.0024, em trâmite perante a 2ª Vara 

Cível de Chapada dos Guimarães/MT, no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245437 Nr: 774-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Ana de Souza Siqueira, Analice de Souza 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 774-24.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Elenita Ana de Souza Siqueira e Analice de Souza 

Siqueira

PARTE RÉ: Espólio de José Laranja e Maria Aparecida Piovezan Laranja

CITANDO(A, S): Representante (requerido): Maria Aparecida Piovezan 

Laranja, Cpf: 04373634149, Rg: 097.151 SSP MT Filiação: , brasileiro(a),

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 DESPACHO: Código nº 245437, Vistos em correição; DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 81, razão pela qual DETERMINO a citação da requerida Sra. 

Maria Aparecida Piovezan Laranjeira por edital com o prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais. Desde já, caso a requerida não manifeste-se no 

prazo supramencionado, nomeio como curador especial o douto advogado 

Dr. Gean Douglas A. Vieira Colarino, OAB/MT nº. 22.608/O, para 

representar os interesses da requerida citada por edital. Cientifique-se o 

douto advogado do mister, bem como para que se manifeste, no prazo de 

15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-04.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (ADVOGADO(A))

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001438-04.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERALDA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA Vistos. Os autos 

vieram conclusos para análise do pleito de Id 15407718, no qual a autora 

pugna pela remessa dos autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca, 

alegando que houve equívoco no momento de protocolo da ação no 

sistema PJE, o que ensejou sua remessa ao Juizado Especial, contudo, 

não seria o juízo competente, ante o valor da causa atribuído. Pois bem. 

Com observância ao princípio da economia processual, instrumentalidade 

das formas e visando evitar o ajuizamento de nova demanda por parte da 

autora, onerando tanto as partes quanto ao próprio Judiciário 

desnecessariamente, bem como ao princípio da primazia do mérito, à luz 

do art. 4º, do CPC[1], tendo em vista ao fim social a que se destina a 

prestação jurisdicional, DEFIRO o pleito de ID 15407718 e DETERMINO o 

envio dos autos para distribuição a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 18 de setembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Dessa forma, a fim 

de dar efetividade ao princípio da primazia do mérito o legislador atribuiu ao 

Magistrado o dever de sanar qualquer vício do processo com escopo de 

privilegiar, sempre que possível, o julgamento de mérito. 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-41.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

ROSALINA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14699648 e o 

Cálculo de ID. 15405345 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de setembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000988-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: NILTON CESAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos . Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 14842751 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000274-04.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DAIANE JULI DA SILVA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 15403843 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEANDRO DE MELO ELIOTERIO 89148215104 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000849-12.2018.8.11.0011. REQUERENTE: A. M. DA SILVA - 

COFECCOES - ME REQUERIDO: WENDER LEANDRO DE MELO ELIOTERIO 

89148215104 Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

15355553 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-76.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANNAVERA AURESCO ATTILIO (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

ROSMERI VALDUGA (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8011070-76.2011.8.11.0011. REQUERENTE: ONIVALDO BARBIZANI 

PEREIRA REQUERIDO: AMERICANAS.COM Vistos. Considerando o petitório 
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de id nº 15330851, e, ante ao fato do digno advogado possuir poderes 

para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

depositado, observando a conta bancária ora informada. CONTUDO, antes 

de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte 

contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo 

legal. Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo 

constante no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE 

o competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-43.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRUSCHI CARVALHO (REQUERENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010173-43.2014.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE BRUSCHI CARVALHO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Em que pese o teor da manifestação 

da parte executado de ID 15316443, verifico que não existe mais 

quaisquer valores a serem levantados em seu favor, haja vista que o 

montante que lhe era devido foi devidamente levando por meio de Alvará 

de ID 9293671 em 04/08/2017. Portanto, INDEFIRO o pleito em voga e 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de 

setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001439-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: GERALDA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA Vistos. Cuida-se de 

ação de “Pedido De Reparação de Dano Decorrente de Assédio Moral” 

ajuizada por GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra MUNICÍPIO DE 

CURVELÂNDIA/MT, ambos qualificados nos autos. Pugna a requerente 

pela concessão de liminar para que lhe seja autorizado cumprir apenas as 

atribuições inerentes ao cargo de recepcionista para o qual foi remanejada 

em função de perícia médica, afastando-a das atribuições de limpeza que 

lhes foram impostas pelo Prefeito e no mérito condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, em análise dos presentes autos 

e dos autos de nº 1001438-04.2018.811.0011, verifico que ambas as 

demandas são idênticas, inclusive a data de protocolo são idênticas. 

Preceituam os parágrafos 1º ao 3º, do art. 337 do NCPC, que a 

litispendência ocorre quando: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação 

é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que 

está em curso. Nas lições de Fredie Didier Júnior[1]: há litispendência 

quando pendem processos com mesmo conteúdo. A mesma situação 

jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida. 

Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário é provocado a 

solucionar o mesmo problema em mais de um processo. Portanto, tendo 

em vista que ambas as demandas possuem as mesmas partes, mesmo 

pedido e mesma causa de pedir, flagrante a ocorrência de litispendência. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O 

RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

INICIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA 

QUE NÃO DESCARACTERIZA A LITISPENDÊNCIA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJPR, AC 1389367-7, 6ª Câmara Cível, Rel.: Prestes Mattar, j. 

15.09.2015) O Novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 485 

que: “Extingue-se o processo, sem resolução do mérito quando: V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual.” Assim, verificando-se a presença da litispendência, a 

extinção do processo sem a resolução do mérito - art. 485, V e VI do 

NCPC – é medida que se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V e VI do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, todavia, 

SUSPENDO sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que DEFIRO o beneficio 

da Justiça Gratuita em razão de ser acompanhado pela Defensoria 

Pública. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In: Curso de Direito 

Processual Civil - Processo Coletivo. 5 ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2010, 

p. 172.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LAUDELINO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DA SILVA RONCONI & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001259-70.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LAUDELINO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: E. A. DA SILVA RONCONI & CIA. LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não esclareceu as contradições constantes da inicial apontadas na 

decisão de ID 15062894. Assim, considerando que a autora mesmo 

intimada, quedou-se silente (id nº 15401963), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante no ID. 15414152, bem coom, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 30/10/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 
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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, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE BEHM STROLISCHEIM (AUTOR(A))

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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:1000545-13.2018.8.11.0011 AUTOR(A):  ILSE BEHM 

STROLISCHEIM RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, bem como, a R. Decisão de Id. 13341941, 

procedo com a expedição de intimação da parte autora para apresentar 

impugnação à Contestação apresentado no Id. 13924335, no prazo de 05 

(cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de 

setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258384 Nr: 1103-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo guilherme da silva - 

OAB:2994

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/11/2018, às 

16h00min.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001602-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. R. (ADVOGADO(A))

A. S. P. R. (ADVOGADO(A))

P. R. R. D. S. (ADVOGADO(A))

G. P. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001602-35.2018.8.11.0086 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. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001637-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. M. (REQUERIDO)

E. V. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

N. D. O. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001637-92.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIANA MARIA MARTINS Vistos, etc. Para cumprimento 

do ato deprecado, designo audiência para o dia 27 de setembro de 2018, 

às 13h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 3 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 5416-09.2017.811.0086

 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: Edna Alves de Mello Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto dos Santos - 

OAB:MG 51.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito à fl. 104 dos autos, notadamente o oferecimento de meios 

para cumprimento do mandado de inspeção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79414 Nr: 2613-58.2014.811.0086

 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: Tânia Regina Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13.291-MT

 Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

101/103 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (SAAE – Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum), mormente por considerar o 

seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 101/103.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109332 Nr: 5625-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luiz de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

providêncie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visto que, no 

requerimento de fls. 41/42 (citação postal) não refere-se a deslocamento 

no perímetro urbano.

Outrossim, informo que a expedição de guia de recolhimento está 

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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108063 Nr: 4972-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcel Siqueira Rosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas e aviso de 

recebimento juntados às fls. 39/41, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 1436-35.2009.811.0086

 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): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian José de Araújo - 

OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a proposta 

de honorários, juntado nas fls. 76/78.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Execução n°.382-87.2016.811.0086 – Código 90713

Exequente: Euclides Brancalione e Clarizete Dativa Brancalione

Executado: Jovelina Lourdes Scaravonatti Moraes

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de título Extrajudicial proposta por 

EUCLIDES BRANCALIONE E CLARIZETE DATIVA BRANCALIONE em face 

de JOVELINA LOURDES SCARAVONATTI MORAES todos qualificados nos 

autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 11/28.

Com a emenda a inicial, vieram os documentos de fls. 30/39.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 50.833,71 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e 

três reais e setenta e um centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Mutum/MT, 19/04/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92316 Nr: 1381-40.2016.811.0086

 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): AUGUSTO MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 No mais, ante a concessão de antecipação de tutela recursal nos autos 

de agravo de instrumento de nº 1009557-84.2018.811.0000, a fim de dar 

cumprimento à antecipação de tutela recursal concedida naqueles autos, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino que seja realizado bloqueio on-line até o limite do 

débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado 

Augusto Mognon.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, 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.: 97333 Nr: 4660-34.2016.811.0086

 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): Fernando Aguiar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos valores 

penhorados às fls. 26/27 em favor do exequente, na conta informada à fl. 

33.

 No que tange ao saldo devedor remanescente, defiro o pedido de nova 

penhora online. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o 

Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado 

Fernando Aguiar dos Santos.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76846 Nr: 446-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Bruno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 68. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Orlando Bruno dos Santos.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 942-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Lagos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 46. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Celito Lagos.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 3244-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Pietro Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 108/109. 

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Ivaldo Pietro Biazzi.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94208 Nr: 2556-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Maria do Amaral Pianesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 50/51. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da executada Paula Maria do 

Amaral Pianesso.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a executada para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41801 Nr: 954-87.2009.811.0086

 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): Sadi Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da S. Cavallari Rezende - 

OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147, Patrícia 

Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 305 . Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Sadi Giacomelli

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71095 Nr: 3624-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdCL, LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 61/62, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ da 
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executada Joanice Santos Pinheiro.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a Executada para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52612 Nr: 3467-57.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT-17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 43. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Izaias Antônio de Almeida.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75154 Nr: 3709-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAOVdMG-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EO, CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 88/89, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados Eliezer Oleinik e Cristina Senger Oleinik.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os Executados para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 1479-45.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 96/98, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado Alcebiades Zambenedetti e Alcebiades Zambenedetti 

Transportes Me.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículo registrado em nome do 

executado via sistema RENAJUD.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 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): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 84. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Rosivaldo Rosa de Jesus.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99675 Nr: 32-65.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DIEGO MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 61/62. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Eder Diego Marques 

de Figueiredo.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85280 Nr: 2103-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jair de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 108/109. 

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Clóvis Jair de 

Godoy.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 3095-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro 

Martins Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 99, uma vez que o requerimento de estorno 

de valores pagos à titulo de custas e despesas processuais não 

utilizadas, as quais são direcionadas ao Funajuris, deverão ser pleiteados 

pelo requerido junto à Diretoria do Foro.

 Em relação aos valores depositados em juízo, os quais devem ser 

levantados pelo requerente, intime-se este para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos a conta para liberação dos valores, bem 

como requeira o que lhe for de direito, sob pena de devolução destes ao 

requerido.

 Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 2222-35.2016.811.0086

 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: ABNdO, RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DE OLIVEIRA FILHO, Rg: 

1485606-9, Filiação: Roberto Vicente da Silva, data de nascimento: 

29/06/1983, brasileiro(a), natural de Salto do Ceu-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: A genitora da requerente e o requerido mantiveram um 

relacionamento do qual resultou o nascimento da criança A. B. N. de O.. 

Sucede que a Genitora da Requerente vem encontrando dificuldades em 

arcar, sozinha na manutenção da filha, eis que o requerido ajuda com um 

valor irrisório.. Por terem os pais obrigação conjunta de assistirem seus 

filhos, mister se fazer que contribuam de alguma forma para o seu 

sustento, especialmente, o Requerido que possui renda mensal suficiente 

para o desempenho deste encargo sendo assim necessária a propositura 

da presente ação para que seja fixada um pensão alimentícia em favor da 

requente no valor de 01 (um) salário mínimo.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido MARCIO DE 

OLIVEIRA FILHO está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

requerente e este juízo não lograram êxito em localizar o requerido, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia da requerido no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, 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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 4614-79.2015.811.0086

 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: CGG Trading S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metodo Armazens Gerais Ltda. ("Método"), 

Maria Odete de Oliveira Garcia, Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:DF 9.012, 

Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, Oldemar 

Mariano - OAB:4.591 OAB/PR, Roberto A. Busato - OAB:7.680 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues de Souza 

Muller - OAB:MT 21.365, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Sem 

adv. - OAB:

 Vistos.

Solicite-se aos juízos deprecados a devolução das missivas devidamente 

cumpridas expedidas para oitivas de testemunha nas Comarcas de 

Sorriso/MT, Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação do 

requerimento de fl. 434/435.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75515 Nr: 4071-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dluvas - Industria Equipamentos de Segurança Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Luiz Silva - ME, Alcides Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO LUIZ SILVA - ME, CNPJ: 

13421774000138 e atualmente em local incerto e não sabido ALCIDES 

LUIZ DA SILVA, Cpf: 81960328204, Rg: 845.049, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima qualificadas, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias paguem voluntariamente a quantia 
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devida descrita nos cálculos apresentados às fls. 94/96, no valor de R$ 

96.979,25, sob pena do acréscimo da multa de 10%, bem como dos 

honorários advocatícios também em 10%, nos moldes do artigo 523 e 

seguintes do CPC, a teor da decisão de fl. 98.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

apresentado por DLUVAS – INDUSTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

LTDA em face de ADRIANO LUIZ SILVA – ME e ALCIDES LUIZ DA SILVA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor fixado na sentença 

de fls. 78/81.Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do 

CPC.Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).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.Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Vistos.Determino a intimação do executado 

por edital, nos moldes do artigo 513, § 2º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Em seguida, conclusos para apreciação dos pedidos de 

penhora de valores via Sistema Bacenjud. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111848 Nr: 6962-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, DRdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:10093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELY REGINA DA SILVA VILANOVA, 

Cpf: 03113816181, Rg: 2.098.315-8, brasileiro(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, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89474 Nr: 4690-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STFCdS, JNdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCILENE NUNES DA FONSECA, Cpf: 

91851300104, Rg: 12300322, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido GIRLEI COSTA DOS SANTOS, 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: Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

NCPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Custas processuais e 

honorários advocatícios pelo executado, sendo que fixo os honorários 

advocatícios na importância de 10 % sobre o valor da causa.Após, 

arquivem-se.Cumpra-se. Às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102299 Nr: 1642-68.2017.811.0086

 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: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSS, RPC

 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): LUIZA DA SILVA SANTOS, Cpf: 

03422051104, Rg: 2044981-0, Filiação: Valdir José dos Santos e Ana 

Mendes da Silva, data de nascimento: 08/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente, A. M. da S., é avó materna da menor A. 

B. da S. C., consoante certidão de nascimento acostada na inciial. 

Encontra-se exercendo a guarda de fato de sua neta desde que esta 

nasceu, zelando por sua vida como se sua filha fosse. E, para o fim de 

viabilizar o exercício de direitos por parte da criança, requer a deferimento 

do pedido de guarda da criança.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerida LUIZA DA 

SILVA SANTOS 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, 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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32142 Nr: 2-65.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDdM, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 
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OAB:MT 4.130

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 171, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

Executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se os Executados para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1192-38.2011.811.0086

 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: Carlos Arlei Sfredo, Marli Maria Sfredo Dalmolin, Silvia 

Regina Sfredo, Marta Angela Sfredo, Marines Sfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bosco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

De proêmio, considerando que cessaram os motivos que ensejaram minha 

suspeição no feito, não sendo mais a requerente SILVIA REGINA SFREDO 

minha locadora, revogo a decisão de fl. 175.

 Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça.

 No mais, cuida-se de embargos de declaração opostos em face da 

decisão de fls. 177/182, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 189.

 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.: 87725 Nr: 3564-18.2015.811.0086

 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: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Henrique da F. Vitorino - 

OAB:SP 363.392, Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 52409 Nr: 3424-23.2011.811.0086

 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: EJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDdS, TPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado da requerida Sarah Cristina Dias da Silva, a 

fim de que possa ser realizado o estudo psicossocial com esta, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81208 Nr: 4150-89.2014.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Affonso Cardozo de Mello de 

Alvares Otero, Álvaro Luiz Alves de Lima Álvares Otero, Fazendas 

Paulistas Reunidas Ltda, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Estado de Mato Grosso é confinante da área objeto 

da demanda, determino a citação pessoal deste, por meio de carga dos 

autos, nos moldes do artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89489 Nr: 4704-87.2015.811.0086

 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: Nildo José Peccin, Vanda Becker Peccin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maziero, Osvalter Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos os documentos requeridos pelo Estado de Mato Grosso às fls. 

91/92, a fim de possibilitar a manifestação desta acerca do interesse nos 

autos.

Após o aporte dos referidos documentos nos autos, encaminhem-se 

estes ao Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifeste nos autos, 

acerca de eventual interesse.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91796 Nr: 1084-33.2016.811.0086

 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: LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a certidão de fl. 72º, informando o novo endereço do 

requerido ou requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 1363-29.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Matschinske (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 148/149.

Suspenda-se o feito até o julgamento final pelo Egrégio Suprior Tribunal de 

Justiça do REsp nº 1.319.565.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96471 Nr: 4056-73.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lírio Lautenschlager, Neuri Carlos Friedrich 

Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102608 Nr: 1859-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON INACIO DOMINGUES, Cpf: 

70217068987, Rg: 5.453.184-2, brasileiro(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 

comparecer a Defensoria Pública para 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, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 3471-21.2016.811.0086

 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: IMAC, YBAC, VAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PLACIDO CORRÊA, Cpf: 76521958100, 

Rg: 484312, Filiação: Josefina Pires de Paes e Gregorio Correa, data de 

nascimento: 05/10/1972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Vistos em correição. Cuida-se de ação de alimentos ajuizada 

por I. M. A. C. e Y. B. A. C. representadas por Vania Aparecida Aréco 

Coronel, em face de Placido Corrêa, estando todos devidamente 

qualificados nos autos. Juntou documentos (fls. 08/12). O requerido 

apresentou contestação às fls. 27/30. Juntou documentos (fls. 31/33). Na 

presente solenidade, não foi tentada a conciliação, em razão da ausência 

do requerido, o qual em sede de contestação ofereceu o valor de R$ 

264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) a serem pagos a título de 

pensão alimentícia. Em razão da ausência do Ministério Público não foi 

colhido parecer. É o relatório. Fundamento e decido. Com a inicial e 

documentos juntados, ficou demonstrada a necessidade dos alimentos 

pelas menores. Ademais, presumem-se gastos básicos tais como 

despesas com alimentação, moradia, água e luz, medicamentos, vestuário 

e material escolar. Cumpre salientar que neste rol foram citadas apenas as 

despesas de primeira necessidade, o que leva a crer que, se tais 

despesas não forem suportadas pelos genitores, poderá o menor ter uma 

existência fora dos parâmetros constitucionais de dignidade. Por outro 

lado, o genitor alegou parcos rendimentos, estando atualmente 

desempregado. Desse modo, analisando o binômio necessidade de quem 

pede e possibilidade de quem paga, hei por bem fixar a presente pensão 

alimentícia no patamar módico de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, por entender que valor menor do que esse não poderá garantir o 

mínimo existencial de duas criança, bem como 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias (medicamentos e material escolar). Por 

consequência, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E 

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido no pagamento de 

pensão alimentícia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, bem como arcar com 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como medicamentos e material escolar, 

mediante apresentação de recibo. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade de justiça. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo com cautelas 

de praxe. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes já 

intimados. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Às providências.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 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.: 97198 Nr: 4582-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA QUEIROZ REZENDE, MARLON 

SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca via Sistema RenaJud de fls. 999, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78985 Nr: 2211-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC, LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a penhora dos veículos de fl. 52, devendo informar o 

endereço onde possam ser localizados para formalização da penhora, 

sob pena de baixa nas restrições.

 Em relação ao pleito de fl. 55, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacionar aos autos cópia atualizada da matricula do imóvel.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41024 Nr: 351-14.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frical Indústria e Comércio de Cal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macena Transporte de Cargas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL 

LTDA, CNPJ: 81702284000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Custas 

pelo requerente.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 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.: 92407 Nr: 1449-87.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTHMANN CIA LTDA - ME, ADILSON 

ROTHMANN, ZENI INEZ DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 64, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 11323 Nr: 72-43.2000.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pedro Marasca - ME, Suely Maria Vanni 

Massarolo, Valdeneis Massarolo, Francisco Edilze Aragão Catunda, Stella 

Maria Vanni Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos cópia atualizada da matricula, descrição e localização dos imóveis 

que pretende penhorar, bem como para que junte aos autos cálculo 

atualizado do débito, sob pena de extinção.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78232 Nr: 1631-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORINHA MARIA RAMOS, FERNANDO 

APARECIDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A, 

Mayra Lander Regasso Reschke - OAB:MT 22.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

CENTRO NORTE – SIC MUTUM em face de GLORINHA MARIA RAMOS e 

FERNANDO APARECIDO RAMOS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Ante a ausência de pagamento voluntário do débito, pleiteou pela 

realização de penhora online nas contas dos executados. Vieram os 

autos conclusos. É o relato. Decido. O artigo 239, § 1º, do Código de 

Processo Civil dispõe sobre o comparecimento espontâneo do réu nos 

autos, vejamos: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 
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citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.§ 1o 

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução.Conforme extrai dos autos, a 

executada Glorinha Maria Ramos compareceu na audiência de conciliação 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos realizada no dia 

01/09/2016, tomando ciência dos autos, ocasião em que deve ser 

reconhecido seu comparecimento espontâneo naquela data, iniciando a 

contagem de prazo para apresentação de embargos à execução. Em 

relação ao executado Fernando Aparecido Ramos, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado, a 

fim de viabilizar a citação deste. No que tange ao pedido de bloqueio de 

valores via Sistema Bacenjud, considerando que o valor da causa 

encontra-se desatualizado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do débito. Em 

seguida, conclusos para apreciação do pedido de bloqueio de valores via 

Sistema Bacenjud. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81899 Nr: 53-12.2015.811.0086

 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): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 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 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77453 Nr: 989-71.2014.811.0086

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HeGL(PP, JH, DJG, EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DA SILVA, Cpf: 40593649168, 

Rg: 606672, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ressai da inicial que em 23.02.2013, os Representados 

foram responsáveis pela realização de um evento em casa norturna onde 

permitiu-se a entrada de menores de idade sem observância das normas 

legais, bem como a venda de bebidas alcóolicas aos mesmos. Por fim, 

requer a procedência do pedido para imputar aos representados as penas 

prevista no artigo 258 c/c artigo 243, ambos do ECA.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido Edson da Silva 

está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente não 

logrou êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma 

citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

com prazo 20 (vinte) dias.Em caso de inércia da requerida no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, 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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 1952-11.2016.811.0086

 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: Edmilson Antonio de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON ANTONIO DE AMORIM, Cpf: 

58097465191, Rg: 9021060, Filiação: Ana do Carmo Araujo de Amorim e 

Benedito Onofre de Amorim, data de nascimento: 23/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), empresário. 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, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43175 Nr: 2508-57.2009.811.0086

 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: Benedito Correa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fl. 108.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 5758-20.2017.811.0086

 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: Oziel Barbosa do Nascimento, Oziel B do Nascimento 

Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Luiz Luedke, Ilva Maria Martins Luedke, 

Claudinei Roberto Gomes, Clarindo de Souza

 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:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação de fls. 60, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79430 Nr: 2627-42.2014.811.0086

 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: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Domingas de Almeida - Me (Empresa), 

Claudia Domingas de Almeida

 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: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por CESAR 

ROBERTO BONI e SANDRO LANZARINI em face de LUIZ ANTÔNIO DA 

SILVA, 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.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença, bem como para constar como exequentes Cesar Roberto Boni e 

Sandro Lanzarini e como executado Luiz Antônio da Silva.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 297-67.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL CONFECÇÕES LTDA, NEIMAR 

RAMALHO DA SILVA, VANIA MARLISE SCARLOT DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A publicação do edital deverá ser feita por meio do Diário Eletrônico do 

TJMT.

 A providência se faz necessária em observância ao disposto na 

Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu o 

Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), de forma que o objeto de 

publicação no citado diário restou fixado no artigo 6º da referida 

resolução. Senão, vejamos:

 “Art. 6º - Serão objeto de publicação no DJEN:

 I – o conteúdo dos despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 

205 da Lei 13.105/2015;

II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo 

judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei 

13.105/2015;

IV – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da lei 

13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista nos regimentos 

internos e disposições normativas dos tribunais e conselhos.”

Outrossim, as disposições finais da citada resolução, conforme artigo 14, 

preceituam que até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos 

processuais serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico do próprio 

Órgão, motivo pelo qual os editais devem ser publicados por meio do DJE 

do TJMT.

 Assim, caso já publicado no DJE do TJMT, certifique-se o decurso de 

prazo para manifestação da parte requerida e cumpra-se o determinado à 

fl. 82.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32163 Nr: 1740-39.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 178, devendo a penhora dos imóveis rurais 

indicados na matrícula de nº 14.124 e 2.625 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum ser procedida mediante termo nos autos, ficando a 

cargo do exequente a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Comprovada a averbação da penhora na matricula dos imóveis, intime-se 

o exequente acerca da penhora realizada, bem como proceda a avaliação 

dos citados bens.

 Outrossim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação do 

exequente sobre o paradeiro dos veículos, sob pena de desconstituição 

da restrição junto ao sistema Renajud.

 Indefiro o pedido de citação da Sra. Ana Maria Scolaro Borsato, uma vez 

que se trata de pessoa estranha à lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52914 Nr: 447-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Junior Polita, Adair Pedro Polita, Marcia Neri 

Woicikoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torres Comunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo OSCAR JUNIOR 

POLITA em face de TORRES COMUNICAÇÕES, todos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 141, as partes informaram que transigiram, dando quitação os 

honorários sucumbenciais na data da formulação do acordo, bem como 

desistiram do prazo recursal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 6815-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Maria Mahler Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acilda Mahler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa 

necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, 

do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais 

são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – 

EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do processo por 

desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de emenda, 

desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012)

 Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92515 Nr: 1525-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Rocha da Silva Heleodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Glória Pereira Rocha (espolio), Valteir 

Dias da Silva (espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMANUELA ROCHA DA SILVA, Rg: 

16599039, Filiação: Maria Gloria Pereira Rocha e Valteir Dias da Silva, data 

de nascimento: 03/10/1995, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente é filha do de cujus VALTEIR DIAS DA 

SILVA, falecido em 26.05.2006, na cidade de Nova Mutum/MT, deixando 

bem a inventariar e 02 (duas) filhas maiores e esposa Maria Gloria Pereira 

Rocha, falecida em 28.06.2015, conforme Certidão de óbito incluso. O 

falecido deixou o seguinte bem a ser inventariado: a) Direito Possessório 

Sobre Bem Imóvel, situado na Rua das Acerolas, n° 1400 W, Bairro Colina, 

Nova Mutum/MT, conforme documentos inclusos. O de Cujus não deixou 

dívidas particulares e não existem obrigações tributárias pendentes em 

nenhum grau de arrecadação, sobre o bem de propriedade do falecido, 

como demonstram os documentos inclusos. DA MEEIRA E DOS 

HERDEIROS: MEEIRA: a) MARIA GLORIA PEREIRA ROCHA, brasileira, 

viúva, falecida em 28.06.2015. HERDEIROS: a)MARCIA ROCHA DA SILVA 

HELEODORO, brasileira, auxiliar de produção, portadora do registro geral 

n° 1659948-9 expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n°. 

030.442.071-93, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens com o 

Senhor NELSO ALVES HELEODORO, brasileiro, casado, operador de 

máquina industrial, portador do registro geral n° 6.877.150-, expedida pela 

SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°. 020.783.559-41, ambos residentes e 

domiciliados na Estrada PO5, Quadra A, Lote 01, Bairro Santa Terezinha, 

com telefones para contato (65) 9951.3155 e 9914.7542, Nova Mutum/MT; 

b) EMANUELA ROCHA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, portadora do 

registro geral n° 1659903-9 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n° 

033.088.171-01; DOS HERDEIROS DA DE CUJUS MARIA GLORIA PEREIRA 

ROCHA a) MARCIA ROCHA DA SILVA HELEODORO, brasileira, auxiliar de 

produção, portadora do registro geral n° 1659948-9 expedida pela 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n°. 030.442.071-93, casada pelo regime 

de Comunhão Parcial de Bens com o Senhor NELSO ALVES HELEODORO, 

brasileiro, casado, operador de máquina industrial, portador do registro 

geral n° 6.877.150-, expedida pela SSP/PR inscrito no CPF/MF sob n°. 

020.783.559-41; b)EMANUELA ROCHA DA SILVA, brasileira, solteira, do 

lar, portadora do registro geral n° 1659903-9 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

sob o n° 033.088.171-01. Caberá as herdeiras MARCIA ROCHA DA SILVA 

HELEODORO e EMANUELA ROCHA DA SILVA, 100% (cem por cento) do 

bem imóvel supracitado. Por fim, requer seja determinada a abertura do 

inventário do bem deixado pelos "de cujus", bem como a nomeação da 

requerente para o cargo de inventariante.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a herdeira Emanuela Rocha 

da Silva em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e 

este juízo não lograram êxito em localizar a herdeira, DETERMINO que seja 

a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.Em caso de inércia da 

herdeira no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio a Dra. Ana Carolina Fravretto OAB 19.690 atuante nesta 

Comarca, 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.Para o exercício de tal mister, fixo os honorários 

advocatícios em 04 URHs, isto é, R$ 3.586,04 (três mil, quinhentos e 

oitenta e seis reais e quatro centavos), conforme Tabela da 

OAB/MT.Intime-se a causídica acerca da data da audiência 

designada.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 18 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 1046-07.2005.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloisio Mendes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloisio Mendes de Araújo - 

OAB:8.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

De proêmio, determino a retificação da distribuição do feito, para fazer 

constar como cumprimento de sentença.

 No mais, verifico que o autor alega à fl. 159 fraude à execução. Assim, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o petitório de fl. 159.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Por fim, vislumbra-se da matricula carreada à fl. 148 que o imóvel foi 

alienado à Arthur Guilherme Buss, oportunidade em que concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para que o exequente forneça o endereço atualizado 

deste, a fim de que possa ser intimado, nos moldes do artigo 792, § 4º, do 

Código de Processo Civil.

 Fornecido o endereço do terceiro Arthur Guilherme Buss, intime-se este 
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para que, se quiser, interpor embargos de terceiro, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 792, § 4º do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem apresentação dos embargos de terceiro, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 2825-16.2013.811.0086

 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: EGdA, LMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos. Cuida-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos 

ajuizada por E.G. de A., representada por sua genitora Luciana Maria de 

Almeida, em face de Nilvanio da Silva Miranda, estando todos devidamente 

qualificados nos autos. Juntou documentos. Na presente solenidade foi 

lido o laudo pericial, o qual foi conclusivo em relação à paternidade do 

requerido. Ante o resultado positivo do laudo, as partes entabularam 

acordo nos termos acima descritos. É o relatório. Decido. Ante o resultado 

do exame pericial, prova cabal que concluiu pela paternidade do requerido 

em face da menor E.G. de A., de rigor o acolhimento da lide para declarar 

a paternidade de Nilvanio da Silva Miranda e, como consequência, 

HOMOLOGAR o acordo acima estabelecido. Desse modo, julgo procedente 

o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à averbação da alteração no registro civil da infante, a qual 

passará a se chamar Eyshila Gabrieli de Almeida Miranda, contendo o 

nome do genitor, Nilvanio da Silva Miranda, e dos avós paternos, Nelma 

Marques Miranda e Neri de Jesus da Silva Miranda. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade de justiça que ora reconheço. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, o trânsito em julgado, ao 

arquivo com cautelas de praxe. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes já intimados. Cumpra-se”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLIANA RIBOLLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002242-38.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000 (um mil reais), 

entendo que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto 

que se trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos contra a Fazenda Pública Estadual. A Lei 12.153/2009 instituiu os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações 

cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos 

Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, 

da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é 

pleiteada obrigação de fazer para fornecimento de medicamento junto ao 

Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato, como no 

caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe deve ser remetido 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. 

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum, 19 de setembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO (ADVOGADO(A))

EZIQUIEL VITOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010417-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EZIQUIEL VITOR REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. 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 das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Materiais e 

Morais proposta por Eziquiel Vitor em desfavor de RN Comércio Varejista 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, vejo que a razão milita a favor do Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil [artigo 373 I e II] que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que adquiriu no sitio eletrônico da Reclamada uma Mesa de Pebolim Master 

com Bonecos de Ferro – Klopf, pelo valor de R$ 1.299,90 [um mil duzentos 

e noventa e nove reais e noventa centavos], à vista, por meio de 

pagamento de boleto bancário. Relata que o prazo para entrega seria de 

21 [vinte e um] dias úteis, aduz porém, que houve atraso na entrega e que 

fez vários contatos com a Reclamada, consoante protocolos 

apresentados e que recebeu diversas promessas de entrega e nenhuma 

fora concretizada, afirmando que até a data da propositura da ação, ou 

seja, quatro meses depois o produto ainda não havia sido entregue, fatos 

que motivaram o aforamento da presente ação. Em contestação a 

Reclamada sustentou a perda do objeto da ação pela comprovada entrega 

da mesa de pebolim, bem combateu a alegação de ocorrência de danos 

materiais e morais. Pois bem, 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, em que pese as alegações da 

Reclamada, esta não comprovou que prestou o serviço de forma 

adequada, pois não fez prova mínima da entrega a contento do produto ao 

Reclamante. A Reclamada apenas comprova a entrega da mesa no dia 

12/03/2017, ou seja, quatro meses e oito dias após a compra, o que 

apenas comprova o atraso na entrega e seu descaso com o consumidor. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 
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demonstrar que o produto fora entregue ao seu destinatário, tonando 

necessária a sua responsabilização pelos danos ocasionados ao 

Reclamante. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim sendo, verifico que ocorreram diversos transtornos na aquisição 

do produto pelo Reclamante, que acabou por receber com imenso atraso o 

produto adiquido, apesar do integral pagamento e essas circunstâncias 

autorizam reconhecer a procedência da pretensão. Consigo que, quanto 

ao pedido de danos materiais, tal pedido perdeu seu objeto ante a efetiva 

entrega do produto. Quanto ao dano moral, certo é que houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Colaciono julgado a 

corroborar com o entendimento adotado: CIVIL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE CAMA. DEMORA NA ENTREGA 

DO PRODUTO. DANO MORAL. Ação indenizatória proposta contra o 

fornecedor que deixou de entregar a mercadoria adquirida à vista. 

Competia ao Réu comprovar o fato impeditivo do direito alegado na inicial 

com a simples juntada do recibo de entrega firmado pelo Autor. Falha na 

prestação do serviço o vendedor que não entrega o bem em prazo 

razoável. A frustração da adquirente em não receber a cama configura 

dano moral. O valor da reparação do dano moral considera a capacidade 

das partes, o evento e suas consequências, cabendo reduzir a quantia 

definida na sentença a fim de atender ao princípio da razoabilidade. 

Primeiro recurso provido em parte, desprovido o segundo apelo. (TJ-RJ - 

APL: 645127520108190021 RJ 0064512-75.2010.8.19.0021, Relator: DES. 

HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2012, 

DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/04/2012) [g.n.] 

Assim, 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). Desta forma, 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. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 1.000,00 [mil reais], quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor R$ 1.000,00 [mil 

reais], a título de indenização por danos morais, com correção monetária 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9737290]. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  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, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 “Vistos.

Vistas ao Ministério Público para informar endereço da testemunha 

Thainhemily Blenna de Souza Trindade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

Caso o endereço a ser informado, seja localizado em outra Comarca, fica 

desde já determinada a expedição de carta precatória.

Designo audiência para o dia 10/10/2018, às 17:00hs, devendo a 

testemunha José Ricardo da Silva Lima ser conduzida coercitivamente e 

intime-se a testemunha Thainhemily Blenna de Souza Trindade, caso o 

endereço a ser informado seja localizado nesta Comarca.

Saem os presentes devidamente intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92909 Nr: 1802-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Lima da Silva Alves - 

OAB:18097/MA

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do Advogado(s) 

do Réu(s), via DJE, para CIÊNCIA dos termos da decisão lançada às fls. 

53, abaixo transcrita. É o que me cumpre.

Vistos,

Considerando que na cidade de Poção das Pedras/MA não há grupos de 

Alcoólicos Anônimos, indefiro parecer ministerial de fls. 52.

Isto posto, REVOGO a medida de comparecimento às reuniões dos 

Alcoólicos Anônimos, determinada em decisão de fls. 16/18.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 3441-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos. Tendo em vista que na semana compreendida entre os dias 01 a 

05 de outubro será realizado nesta Comarca o mutirão de depoimento 

especial, desde logo, antecipo a audiência para o dia 01/10/2018, às 

16h00min. Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 3441-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos.
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Tendo em vista que na semana compreendida entre os dias 01 a 05 de 

outubro será realizado nesta Comarca o mutirão de depoimento especial, 

desde logo, antecipo a audiência para o dia 01/10/2018, às 16h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103714 Nr: 2596-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Vistos.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas 

requeridas por Rosiane Antonia Dias em desfavor de Jailson Rosendo 

Gomes, seu companheiro, com o quem se desentendeu, vindo este a 

ameaçar a vítima.

 As medidas protetivas requeridas pela vítima foram deferidas às fl. 15/16.

Às fls. 61, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas 

aplicadas, alegando que elas não seriam mais necessárias.

Decido.

Filio-me ao entendimento de que as medidas protetivas de urgência 

previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de medidas cautelares 

criminais.

Como tal, devem existir quando e enquanto estiverem presentes os 

requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: fumus comissi delicti, ou a 

probabilidade da existência de um ou mais crimes e indícios de sua(s) 

autoria(s), e o periculum in mora, que no caso específico das medidas 

protetivas, se trasveste no risco à segurança da vítima, caso elas não 

sejam aplicadas desde logo.

Por isso em casos como o presente em que a vítima vem aos autos e 

informa o desaparecimento desse segundo requisito, não subsistem 

razões para a manutenção das medidas protetivas anteriormente 

aplicadas, pois a vigência delas acaba por implicar em restrições não 

apenas à liberdade do acusado, mas da própria vítima, que, tal qual o 

suposto agressor, estaria, por decorrência lógica, impedida de 

aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as medidas fossem 

continuadas até o final do processo.

Isto posto, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor 

da vítima Rosiane Antonia Dias e determino o arquivamentos do presentes 

autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e aditamento; 

decisões de deferimento; resposta do acusado; manifestação da vítima 

requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente decisão), aos 

autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se houver.

 Intimem-se o acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-15.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

ANESIA MARIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000480-15.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ANESIA MARIA OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Incabível a concessão de benefício 

previdenciário baseado somente em prova testemunhal e, tendo em vista 

que os documentos colacionados à inicial são insuficientes para 

configuração do início de prova material, nos moldes do art. 321 do Código 

de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para emendar a 

exordial juntando documentos indispensáveis à propositura da ação, 

visando assim comprovar sua alegada qualidade de rurícola. Concedo à 

parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência, sob 

pena de indeferimento da inicial. Às providências. NX, 31 de agosto de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000555-54.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: JAYME 

PASETO, APARECIDA MENEZES PASETO, ROBISON APARECIDO 

PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, SANTA CLARA 

ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. Os autos vieram 

conclusos para recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou 

comprovante de pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte 

Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento das 

custas judiciais e despesas processuais de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem cumprimento da ordem, o que deverá ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. NX, 18 de setembro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

MOZAR BATISTA DE CARVALHO (RÉU)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000222-05.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANE CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução fiscal que o Município de 

Primavera do Leste-MT promove, na qual, em razão de erro na 

distribuição, o exequente pretende a extinção do feito, nos termos do art. 

485, VIII do CPC. A parte executada não fora citada. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. O pedido de desistência 

há de ser acatado, ante a ausência de necessidade de consentimento da 

parte executada, eis que sequer houve determinação para sua citação. 

Dispositivo. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência 

formulado e, em consequência, julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 

1º da LEF). Sem custas eis que a exequente é isenta de seu recolhimento 

(art. 3º, Lei Estadual nº 7.603/01). Sem honorários, ante a ausência de 

triangularização da lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo e anotações de praxe, observando-se, se for o caso, 

o disposto nos Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75644 Nr: 3207-66.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDE ALVES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Citada, a parte executada não indicou bens a penhora ou quitou o débito 

(ref. 14)

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

valores nas contas financeiras da parte executada pelo Sistema Bacenjud 

(ref.26).

Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada: WANDE ALVES DINIZ, CPF n° 

191.714.711-20, até o limite do débito no montante de R$ 4.102,20 (Quatro 

mil, cento e dois reais e vinte centavos) o que deverá ser efetivado por 

meio da penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68356 Nr: 17-95.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDFV-M, SDFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citada, a parte executada não indicou bens a penhora ou quitou o débito.

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

valores nas contas financeiras da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud.

Ante o exposto, defiro, com base no artigo 854 do Código Processo Civil e 

na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código Processo Civil, a 

penhora via Bacenjud, para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia 

em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada: S. DE FÁTIMA VIEIRA - ME, CNPJ n° 11.881.297/0001-68 e 

SOLEIDE DE FÁTIMA VIEIRA, CPF n° 799.628.821-68, até o limite do débito 

no montante de R$ 95.994,67 (noventa e cinco mil novecentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e sete centavos), o que deverá ser efetivado por 

meio da penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74357 Nr: 2531-21.2015.811.0012

 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): PEDRO ANTÔNIO INOCÊNCIO, CLAUDIA 

PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, defiro o pedido de ref. 47 tão somente no que tange à penhora 

on-line em nome do executado Pedro Antônio Inocêncio, eis que a 

devedora Claudia Pereira da Fonseca ainda não fora citada.

Realize-se penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada: PEDRO ANTONIO INOCENCIO, 

CPF n° 428.099.751-91, até o limite do débito no montante de R$ 8.385,45 

(oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) o 

que deverá ser efetivado por meio da penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação das partes executadas para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar endereço atual e correto da devedora remanescente, a fim de 

que seja promovia sua citação.

Tudo cumprido, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 4607-47.2017.811.0012

 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: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS, ANTONIO EDU MARTINS PINTO, 

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, 

RAULINDO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA CAPPELLARO - 

OAB:20.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38341 Nr: 1885-50.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMICO ASSUNTA MORINISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO, 

ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA 

NUNES LEAL E SILVA, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AYAKO IWATA 

- OAB:38.896-GO, BRUNA GARCIA TOLEDO - OAB:'''''''''''''''

 DECISÃO

Analisados os autos, observo terem sido juntados dois pedidos de 

cumprimento de sentença (fls. 419/422 e 423/424), dos quais somente foi 

recebido aquele com relação aos honorários advocatícios (fls. 423/424), 

sendo omissa a decisão de fl. 425 com relação ao pedido de cumprimento 

da condenação contida em sentença de fls. 165/167.
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Sendo assim, nos moldes do art. 536 do Código de Processo Civil, defiro o 

requerimento de fls. 419/422 e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

Realize a Gestora as alterações e anotações necessárias.

Determino o CUMPRIMENTO INTEGRAL dos itens I, II, III e IV da sentença de 

fls. 165/167, devendo o cartório expedir o quanto necessário, conforme já 

deliberado no julgado, principalmente no que tange ao item I.

Determino a intimação pessoal do Município para, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, expedir título de propriedade dos imóveis 

matriculados sob ns. 15.478 e 15.479, CRI local em favor de Francisco 

Machado da Silva Filho (item II da sentença).

Com a transferência de titularidade dos imóveis matriculados sob ns. 

15.478 e 15.479, CRI local, ao executado Francisco Machado da Silva 

Filho, determino sua intimação, via DJe para, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, proceder a outorga de Escritura Pública de Compra e Venda a 

parte exequente Tomico Assunta Morinishi (item III da sentença).

Decorrido o prazo sem cumprimento por qualquer dos executados, 

cumpra-se o item IV (fl. 167-verso), expedindo-se carta/mandado de 

adjudicação compulsória, sem prejuízo dos pagamentos de tributos, taxas 

e emolumentos inerentes à transferência do bem.

 Somente depois de transferido o bem à exequente, expeça-se mandado 

de imissão da posse, consequência lógica do ato de transferência dos 

imóveis, embora omissa tal determinação na sentença proferida nos autos.

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100707 Nr: 862-25.2018.811.0012

 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): MAURO DOS REIS CARDOSO DA SILVA, 

MARIA DIVINA DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o recolhimento do preparo da carta 

precatória, bem como recolher a diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86871 Nr: 671-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DIAS BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME BARROSO 

QUINTINO - OAB:

 Vistos.

Ref. 32: Defiro.

 Intime-se o réu e seu Advogado para manifestação acerca da proposta 

de suspensão condicional do processo, retificada, no prazo de cinco dias.

Após, voltem os autos conclusos para homologação ou designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 1280-65.2015.811.0012

 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: RVAQ, FCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora.Condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.Em razão 

da gratuidade concedida, suspendo a cobrança da condenação pelo 

prazo de cinco anos ou até quando a parte não mais fizer jus ao 

benefício.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010018-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 14775199), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 14775199, no valor de R$=4.108,60= (quatro mil cento e 

oito reais e sessenta centavos), devidamente atualizado até o dia 

16/08/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 19 de 

setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-97.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA GOMES BATISTA (REQUERENTE)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se dos cálculos apresentados pela 

exequente (Id. 14563567), que houve acréscimo de multa de 10%, caso a 

multa seja com base no artigo 523, § 1º, do CPC, tenho que ela é 

extemporânea visto que a parte executada se quer foi intimada para o 

pagamento da dívida, providência necessária para imposição da multa, 

motivo pelo qual encaminho intimação para que a exequente se manifeste 

e, se for o caso, apresente nova planilha de cálculos. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 19 de setembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-75.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEMES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (EXECUTADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010041-75.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: IZABEL LEMES NOGUEIRA 

EXECUTADO: SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

PROJETO DE SENTENÇA I- BREVE RELATÓRIO DOS FATOS Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com pedido liminar, proposta por 

Izabel Lemes Nogueira em face de Seguradora Bradesco Vida e 

Previdência S.A., pretendendo o recebimento do seguro de vida deixado 

pelo seu esposo no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos 
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reais). É a síntese do necessário. II- MOTIVAÇÃO Conforme se colhe do 

sítio do TJMT, verifica-se que a parte reclamante ajuizou Ação Ordinária 

de Cobrança de Seguro combinada com Danos Morais, que tramitou 

perante a Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim pelo nº 2008/115, 

distribuído em 25/11/2008, postulando pelo pagamento do valor de R$ 

23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) e dano moral. Em 

impugnação, a parte autora admite que o objeto da presente demanda já 

fora decidida em outro processo, mas que não poderia restar prejudicada 

em razão da ineficácia do trabalho do seu advogado. Assim, da análise 

dos documentos carreados aos autos, tenho que resta configurada a 

coisa julgada. Dispõe o artigo 337 do NCPC: “Art. 337. Incumbe ao réu, 

antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - 

incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - 

inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa 

julgada; (...)” (grifamos) Desse modo, ocorrendo à identidade de objeto e 

causa de pedir entre os dois incidentes promovidos pelas partes, 

inafastável o reconhecimento da coisa julgada. Neste sentido, verbis: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA 

MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a sentença que 

julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais transitou 

livremente em julgado, a repetição de idêntica ação, com as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir, exige a imediata extinção do processo em 

atenção à coisa julgada material e à expressa disposição normativa do art. 

267, V, § 3º do CPC, tal como fez o Ilustre Juízo de origem. 2. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e bem 

lançados fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento 

do valor da causa.” (Acórdão n. 548568, 20110710054735ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 08/11/2011, DJ 18/11/2011 p. 

468) (negritei e grifei). “PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO 

DE COISAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 

COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. O ajuizamento de novo incidente de 

restituição, repisando argumentos anteriormente vertidos, não é o meio 

idôneo para rever decisão já trânsita em julgado e contra a qual não houve 

interposição de embargos declaratórios ou de qualquer outro meio 

recursal. Coisa julgada reconhecida.” (TRF4, INCRECA 

0015759-06.2010.404.0000, Quarta Seção, Relator Paulo Afonso Brum 

Vaz, D.E. 25/05/2011) (grifei) III- DISPOSITIVO Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO da presente reclamação, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo - Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 1950-46.2011.811.0044

 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: Benedito das Neves Miranda

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 1581-47.2014.811.0044

 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: Zenilda Rosa de Jesus

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 2404-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I– Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls.17, 

pelo prazo requerido.

II– Ao arquivo provisório.

III– Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55645 Nr: 1490-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLS, CFdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, para que informe o CPF do requerido Gilson Realino 

Scassate, para que seja feita a expedição de certidão de crédito judicial 

para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75916 Nr: 305-73.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPL, YVLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cite-se, por edital, a parte requerida.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio como 
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curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para exercer a 

defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54261 Nr: 373-28.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS(, GOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, para que informe o CPF do requerido Alessandro da Silva 

Miranda, para que seja feita a expedição de certidão de crédito judicial 

para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84351 Nr: 4400-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLP, RPF(, APF, VPF(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - 

OAB:24925/0/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto à petição e 

documentos de fls. 18/33, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27892 Nr: 886-35.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda, Waldir Cândido 

Torelli, Jair Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pereira de Mendonça - 

Procuradora Federal - Matrícula Siape n° 120990 - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 42-v, uma vez não se esgotaram os meios para 

satisfação do débito, bem como há que se observar que a petição de fl. 24 

requer a citação da parte adversa e não o bloqueio de valores.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15111 Nr: 1402-31.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Germano Ayres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 1491-10.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afrosina Egoroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20920 Nr: 2378-67.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Zimmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11061 Nr: 208-30.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gomes Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gilberto de Oliveira - 

OAB:133404/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat.1378646

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15884 Nr: 2196-52.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Ferreira Lima

 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: Álvaro Marçal Mendonça - 

Procurador do INSS - OAB:3247/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30965 Nr: 1400-51.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helyton Lima Parente, Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos, Helyton Lima Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352/MT, Luiz Victor Parente Sena - OAB:11789/MT, Nara 

Regina Silva Venega - OAB:6.580, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 885/886.

Proceda-se o bloqueio online, nas contas da parte executada, através do 

Sistema BacenJud.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

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 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 397-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18109/O, Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls.192/193, informando que a requerente não 

possui interesse na realização da audiência designada, proceda-se com o 

cancelamento da audiência designada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 3231-32.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Alves Garcia

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5279 Nr: 455-50.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dativo Balbino de Moraes, José Luiz David de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermírio Pedro de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 771.

Intimem-se as partes para manifestarem quanto ao bloqueio realizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62472 Nr: 1649-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira, Francisco 

de Assis Bisco, Olímpio José Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 38.

Proceda-se o bloqueio online, nas contas da parte executada, através do 

Sistema BacenJud.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

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 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50921 Nr: 94-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Luiz Soares Leandro - OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 502-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Pinto da Silva

 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:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22994 Nr: 1774-72.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Fiorentino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26576 Nr: 2595-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandalci Rossatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 752-32.2015.811.0044

 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): Maria Divina Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

Procudadora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte 

exequente.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 1024-21.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1472-91.2018.811.0044

 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: JMdC, MLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fl. 14/16.

Determino a realização de estudo psicossocial pela Equipe Multidisciplinar 

do Juízo na residência do requerente e do interditando, considerando a 

necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Alex Rodrigues Aspett 

Cott (Poderá ser localizado na Secretaria Municipal de Saúde), para o 

exame médico do interditando, que deverá informar a Secretaria Judicial 

da data para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77205 Nr: 884-21.2017.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Carlini

 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:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, movida por OSMAR ANTONIO 

CARLINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

O INSS ofertou acordo às fls. 82/83, sendo que o requerido concordou 

com os termos da avença às fls. 87.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 4146-76.2017.811.0044

 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: Juvenal Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 15:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85914 Nr: 428-37.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C Terraplanagem e Locações LTDA - ME, Antonio 

Fernando Barison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A matéria posta em análise, portanto, encontra-se pendente de 

decisão final nos autos do mandado de segurança.De outro norte, registro 

que o então magistrado, responsável pelo indeferimento da liminar no 

mandado de segurança, consignou em sua decisão o seguinte ponto:De 

mais a mais, entendo que a pretensão do impetrante esbarra 

necessariamente em averiguar a existência de culpa, ou não, pelos 

defeitos da obra, o que é incabível na via estreita do mandado de 

segurança, por não comportar dilação probatória ampla. Esse argumento 

jurídico foi apenas um daqueles utilizados para o indeferimento da liminar, 

porém não afasta a possibilidade de ser revisto por ocasião do veredicto 

final. Não é possível afirmar, portanto, que o argumento autoriza o 

ingresso ou rediscussão da matéria, pois ele ainda não foi objeto de 

análise final nos autos do mandado de segurança.Posto isso, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência.Intime a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a eventual litispendência entre a 

presente demanda e o mandado de segurança n. 1479-20.2017.8.11.0044. 

Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga-MT, 18 de setembro de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 91458 Nr: 3223-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa maneira, o pleito somente poderá ser mais bem analisado 

passando pelo crivo do contraditório e da instrução processual, motivo 

pelo qual, indefiro o pedido de tutela de urgência.Intimem-se as partes 

sobre o teor da presente decisão.Nos moldes do artigo 695 e seguintes do 

Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.Cite-se a parte 

requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação do autor 

deverá ser feita por intermédio de seu advogado constituído nos autos, 

nos termos do artigo 334, §3º do Código de Processo Civil.Ao ser citado, a 

parte requerida deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei, consoante 

artigo 335 do diploma processualista.Depois de realizada audiência, se 

não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 18 de setembro de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 2003-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribeiro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana da Silva - OAB:45982

 Vistos.

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 129/131.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 313-26.2012.811.0044

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Mendonça Pereira

 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: Silvia Costa Naves - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 13:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82276 Nr: 3464-24.2017.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Dejaci Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 16:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27208 Nr: 198-73.2010.811.0044

 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: Simpliciana da Conceição Silva

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 14:30 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28288 Nr: 1283-94.2010.811.0044

 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: Maricelma Moreira dos Santos

 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:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 13:30 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29733 Nr: 175-93.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva

 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:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 14:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 11-60.2013.811.0044

 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: Neuza Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, no PAE Nº 

6051/2018, a fim de realizar reuniões com os representantes municipais, 

partidos políticos, e lideranças indígenas, que ocorrerá do dia 17/09/2018 

ao dia 20/09/2018, redesigno a solenidade para o dia 26 de fevereiro de 

2019 às 15:30 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61346 Nr: 1114-34.2015.811.0044

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo a decisão de fls. 47, visto que o Sr. Oficial de Justiça não se 

manifestou acerca do cumprimento do mandado.

 Intime-se o Sr. Meirinho para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste a respeito do mandado expedido nos autos, que se encontra em 

sua posse.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 2321-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Lima Almeida Prado ME, Eduardo Sampaio 

de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo a decisão de fls. 82, visto que a parte executada, citada por edital, 

não se manifestou nos autos e, tampouco, lhe foi nomeado curador 

especial.

 Assim, nomeio como curador especial da parte ré citada por edital, o Dr. 

Cristiano Bruno, Defensor Público, militante nesta cidade e comarca, nos 

termos do artigo 9º, II, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação, bem como para apresentar defesa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50458 Nr: 1976-10.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N Guedes da Silva-ME, Letícia Glória da Paixão, 

Nilton Guedes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, observo que os réus ainda não foram devidamente 

citados, o que impossibilita qualquer medida constritiva.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

o endereço dos executados, para viabilizar sua citação, sob pena de 

extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20508 Nr: 1965-54.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Zornitta, Eliane Aparecida Barbosa 

Zornitta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que, apesar de o executado ter sido citado 

por edital (fl. 34), não lhe foi nomeado curador especial.

 Assim, nomeio como curador especial da parte ré citada por edital, o Dr. 

Cristiano Bruno, Defensor Público, militante nesta cidade e comarca, nos 

termos do artigo 9º, II, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação, bem como para apresentar defesa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 357 Nr: 668-95.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Artur Pohl, Lucas Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Homero 

Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74929 Nr: 2877-36.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA DA COSTA

 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:

 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.55/56

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82686 Nr: 661-34.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CAMILO CONTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 31.10.2018, às 14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37109 Nr: 332-03.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO ROCZNIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLINS EDSON PASSARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 AUTOS Nº. 332-03.2009.811.0023 (Código 37109)

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença formulado por 

ROMUALDO ROCZNIAK em face de COLLINS EDSON PASSARIN 

(fls.96/109) e RUY PORTELLA DE SOUZA em face de COLLINS EDSON 

PASSARIN visando recebimento de honorários (fls.110/124).

Compulsando os autos verifica-se que o feito não foi convertido junto ao 

Sistema Apolo, tão pouco, foram modificadas as partes autora e 

requerida.

Também, verifica-se que os valores em execução se encontram 

desatualizados, porque passados mais de 8 (oito) anos desde a última 

atualização.

É publico e notório que o advogado Ruy Portella de Souza foi suspenso 

dos quadros da OAB/MT.

Diante de tais fatos, determino:

I – Converta-se o feito em cumprimento de sentença;

II – Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para promover a inclusão 

no polo ativo como Exequente de RUY PORTELLA DE SOUZA;

III – Intime-se pessoalmente o Exequente ROMUALDO ROCZNIAK para 

constituir novo advogado, considerando que o Dr. Ruy Portella foi 

suspenso/excluído da OAB;

IV – Intime-se pessoalmente RUY PORTELLA DE SOUZA, para constituir 

advogado, considerando que não poderá atuar em causa própria, diante 

da decisão da OAB;

Intimem-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 18 de setembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63844 Nr: 927-60.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES DA SILVA CIA LTDA, MARIA JOSE 

AIRES DA SILVA, ALANDERSON A. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calebe Pereira de Sousa - 

OAB:21431-O, PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO MENEZES - OAB:MT n° 

9.792

 BANCO BRADESCO S/A promove EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em face de AIRES da Silva & CIA. LTDA., MARIA JOSE AIRES DA SILVA e 

ALANDERSON AIRES DA SILVA, visando o recebimento de um crédito de 

R$64.864,56.

Considerando que a executada MARIA JOSÉ AIRES DA SILVA promoveu o 

desmembramento das matrículas nº3202 e nº3203, conforme informações 

do Sr. Oficial do Registro de Imóveis, comprovado pelos documentos 

anexos, intime-se a parte Exequente para manifestar-se, sobre eventual 

fraude a credores.Oficie-se ao Registro de Imóveis de Peixoto de 

Azevedo-MT, para apresentar cópias atualizadas das matrículas nº10118, 

10135, 10137, 10138;Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83836 Nr: 1437-34.2017.811.0023

 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: AMELIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8.184-4

 Com essas considerações, julgo extinta, sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, VI do Código Processo Civil os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por AMÉLIA RODRIGUES em face de 

BRADESCO VIA E PREVIDÊNCIA S/A, reconhecendo a ilegitimidade de 

parte ativa.Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas e 

honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$2.000,00 (Dois mil 

reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

(suspensa execução por força do art.12, da Lei nº1060/50 – 

fls.40).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Diligências 

necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 17 de setembro de 2018. Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68807 Nr: 2362-35.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:5

Intimando: Réu(s): Lucivaldo da Silva Filiação: Luiz Nonato da Silva e Maria 

Adelia da Silva, brasileiro(a), natural de Peixoto de azevedo-MT, 

convivente, Endereço: Rua B1, 343 e Rua do Comércio, Ao Lado 

Chapeação Horissado, Bairro: Jerusalém, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT,

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72950 Nr: 1626-80.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Edital Genérico ME107

Edital de:Intimação

Prazo: 5 dias

Intimando: Réu(s): Marcos Silva Costa, Cpf: 03940117161, Rg: 2.281.012-9 

SSP MT Filiação: Marilda Silva Costa, data de nascimento: 19/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Itauba-PA, convivente, comerciante, Endereço: 

Rua Vicente Afonso Bonilha Nº 871, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto 

de Azevedo-MT,

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 2296-31.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONADIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:5 DIAS

Intimando: Réu(s): Onadir Ribeiro, Rg: 001222035 SSP MT Filiação: Militino 

Ribeiro e Maria Aparecida Ferreira Ribeiro, brasileiro(a), natural de Moreira 

salles-PR, solteiro(a), Endereço: Rua do Comercio, 901/Proximo Empresa 

Rjd, Bairro: Distrito União do Norte, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT,

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código nº 39123

Vistos em correição.

Vistas ao Ministério Público para manifestar acerca de eventual ocorrência 

da prescrição da pretensão executória.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 4267-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANCOSO, DEISE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Zardo Bueno - 

OAB:17551, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16045, ROBERTO 

DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 FINALIDADE-1: intimar o(a) advogado(a) de defesa do denunciado Valdeir 

Santana Françoso, da Decisão a seguir transcrita em resumo: Visto. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulada pelo denunciado VALDEIR SANTANA 

FRANÇOSO, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, 

previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

FINALIDADE-2: intimar os advogados dos denunciados para que 

apresentem alegações finais, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83344 Nr: 1123-88.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:SP/327.026

 Considerando que a parte Autora nega ter recebido o crédito em debate, 

necessária a expedição de ofício para o Banco em que foi supostamente 

creditado os valores conforme contrato (fls.65/66).

Oficie-se ao Banco Bradesco S/A para apresentar cópias dos extratos 

bancários da Sra. Maria José Pereira Silva – CPF nº545.958.191-53, 

referentes a conta corrente nº2203-9 agência nº4150, referente ao 

período de 01/01/2012 até 01/12/2015.

Intimem-se.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1001887-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. E. (AUTOR(A))

J. R. S. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001887-53.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALINE APARECIDA SILVA EGUCHI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. P. R. I. Pontes e Lacerda/MT, 10 de setembro de 2018. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001992-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RODRIGUES CAMUCI (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE JOSÉ LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERIDO)

JERONIMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento das 

custas processuais e diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

32,12 ( trinta e dois reais e doze centavos), conforme provimento do CGJ 

07/2017. No qual o campo: discriminação deve selecionar diligência e no 

campo: cedente deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161112 Nr: 938-46.2018.811.0013

 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: MONIQUE DA PAIXÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância pelo INSS, homologo os cálculos do autor 

(R$4.346,99). Expeça-se RPV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104490 Nr: 3951-58.2015.811.0013

 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: Maria de Lima 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:

 Homologo os cálculos do autor, expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 232-97.2017.811.0013

 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: PABLO EDUARDO TOMAZ GARCIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 3467-09.2016.811.0013

 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: SEBASTIÃO RODRIGUES PINHEIRO NETO, Maria José 

Neta Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Estudo Social, juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89714 Nr: 1511-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Lourdes de Jesus Benevides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida foi citada via carga 

dos autos na data de 21/08/2018, tendo deixado o prazo transcorrer "in 

albis" sem apresentar contestação ou resposta, portanto abro vista dos 

autos ao requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81229 Nr: 3408-60.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A de M . Navarro - 

OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado para manifestar-se 

acerca da juntada da carta precatória datada de 13/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3143-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153238 Nr: 9522-39.2017.811.0013

 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: Luciana da Silva de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para requerer a Execução da 

Sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 2605-72.2015.811.0013

 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: Clarissa Munhak

 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:

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Estudo Social, juntado aos 

autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152490 Nr: 9195-94.2017.811.0013

 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: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ramos Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO RAMOS AGUIAR , Cpf: 

05002267173, Rg: 24875520, Filiação: Valda Leia Ramos e Luciano de 

Oliveira Mota, data de nascimento: 16/09/1995, natural de Pontes e 

Lacerda-MT, 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ n. 15.023.989/0001-26, com sede na Av. 

Marechal Rondon, n. 522, Centro, em Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, por seu procurador municipal que abaixo subscreve [art. 182 do 

CPC], vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor: 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO em desfavor de RODRIGO RAMOS MOTA, 

convivente, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n. 05002267173, 

portador da cédula de identidade n. 24875520, residente à rua Helena da 

Silva Feliciano, n. 355, residencial Vera, Pontes e Lacerda-MT, pelos 

fundamentos de fato e de direito que passa a expor: I. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO: O artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil, estabelece que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Acontece, porém, que 

o Requerente é pessoa jurídica de direito público e, nesta condição, não 

pode realizar autocomposição sem autorização legal e específica, em 

respeito ao princípio da legalidade, que orienta a Administração pública. 

Estado de Mato Grosso Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda – MT - 

Posto isso, o Município de Pontes e Lacerda, com fundamento no art. 334, 

§ 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, requer, expressamente, que 

não seja designada a audiência de conciliação ou de mediação 

determinada pelo artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. II. DOS 

FATOS: Em 19 de setembro de 2017, por volta das 16h50min, o servidor 

Cleudes Tavares da Silva conduzia a camionete VW Amarok CD 4x4, de 

cor branca, placas NJP-7591, de propriedade do Município de Pontes e 

Lacerda, pela rua Terezinha Coura Garbim, via preferencial, bairro São 

José, quando, perto do fórum desta Comarca, no cruzamento com a 

Avenida Paraná, sem respeitar a placa de pare, o condutor Rodrigo Ramos 

Mota, na condução da motocicleta Honda/Pop, de cor preta, chassi 

9c2jn0100hr270965, adentrou à rua em que trafegava o servidor público, 

e veio a colidir causando damos ao bem público. Em decorrência da 

imprudência do condutor da Motocicleta não respeitando a sinalização de 

trânsito, colidiu com a motocicleta com a camionete, causando danos na 

lataria e pintura desta, os quais, para serem reparados, demandaram o 

valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), conforme comprova o 

orçamento da empresa Auto Elétrica e Mecânica Saturno, vencedora da 

licitação 95/2016. Informa inda Excelência que não houve intenção do 

Requerido de fazer o acordo para reparar os damos, e como o motorista é 

o responsável, este registrou Boletim de Ocorrência, para não responder 

por processo administrativo, e ter que restituir o valor gasto com o 

concerto, já que o funcionário público é o responsável, e se não 

comprovasse a sua culpa, com certeza teria que ressarcir os cofres 

públicos. Por tais motivos e em observância aos artigos 927, caput e 186, 

ambos do Código Civil, o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, por meio do 

procurador que abaixo subscreve [art. 182 do CPC], requer seja julgada 

totalmente procedente a Estado de Mato Grosso Prefeitura do Município de 

Pontes e Lacerda – MT -presente ação de indenização por danos 

materiais, para o fim de condenar RODRIGO RAMOS MOTA à obrigação de 

ressarcir o município-requerente do valor de R$ 2.060,00 (dois mil e 

sessenta reais), acrescido de juros e correção monetária a partir do ato 

ilícito. III. DO DIREITO: O art. 186 do Código Civil consagra uma regra 

universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é 

obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. 

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e o dano experimento pela vítima. Quanto 

ao elemento da ação/omissão, no caso vertente este se consubstancia no 

ato comprovado (boletim de ocorrência) de Rodrigo Ramos Mota de 

adentrar à rua Terezinha Coura Garbim, no dia 19 de setembro de 2017, 

por volta das 16h50min. Em relação à culpa de Rodrigo Ramos Mota, esta 

se revela nos autos na constatada e comprovada imprudência do agente 

de adentrar à rua preferencial Terezinha Coura Garbim sem respeitar a 

placa de pare e, ainda, conduzir motocicleta sem possuir Carteira Nacional 

de Habilitação ou Permissão para pilotar, conformecomprova o boletim de 

ocorrência anexo. Assim, diante do fato de que Rodrigo Ramos Mota não 

tinha carteira de habilitação ou permissão para dirigir e ainda de que ele 

desobedeceu a sinalização de Estado de Mato Grosso Prefeitura do 

Município de Pontes e Lacerda – MT- trânsito, adentrando na rua 

preferencial sem respeitar a placa de pare, conclui-se a culpa pelo sinistro 

é exclusiva e grave do requerido. Nessa toada, vale recordar que o 

critério de aferição da diligência exigível do agente, e, portanto, para 

caracterização da culpa, é o da comparação de seu comportamento como 

o do homos medius, conforme a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves1. 

Por isso, sendo certo que qualquer pessoa mediana obedece à 

sinalização de trânsito e não pilota motocicleta sem permissão ou 

habilitação para tanto, a violação do dever de cuidado por parte Rodrigo 

Ramos Mota deve ser reconhecida por Vossa Excelência. Se não 

bastasse, o requerido é pessoa de vinte e dois anos, nasceu nesta cidade 

de Pontes e Lacerda, onde ainda reside, e, sem sombra de dúvida, 

conhece as vias preferenciais de sua cidade. No que tange à relação de 

causalidade, percebe-se que, de igual modo, está comprovada nos autos. 

Isso porque, se o requerido não tivesse desrespeitado a sinalização de 
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trânsito, mais precisamente a placa de pare, certo é que o sinistro não 

teria acontecido. Portanto, a relação de causa e efeito entre a ação do 

requerido de adentrar a rua preferencial sem respeitar a placa de pare e 

os danos causados na camionete está demonstrada e comprovada pelo 

boletim de ocorrência e orçamento elaborado pela Auto Elétrica e 

Mecânica Saturno. Quanto ao dano, este está comprovado por meio da 

narrativa do boletim de ocorrência e do orçamento da Auto Elétrica e 

Mecânica Saturno, emitido em 25 de setembro de 2017, referente à 

Amarok 2013, de cor branca, placas NJP-7591. 1 GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Curso de Direito Civil, vol. P. 296-Estado de Mato Grosso 

Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda – MT-Segundo o boletim de 

ocorrência, “(...) o condutor Rodrigo Ramos Mota em uma motocicleta 

Honda Pop 100, de cor preta, sem placa, chassi 9c2jb0100hr270965, 

atravessou a preferencial, sendo inevitável o abalroamento (...).”. Aliás, o 

próprio Rodrigo Ramos Mota confirmou que adentrou a rua preferencial 

sem se atentar para a placa de pare, confira-se: “(...) Relatou o condutor 

Rodrigo, que trafegava normalmente na Avenida Paraná no sentido bairro 

x centro (...) quando ao passar pela rua Terezinha Coura Garbim não 

observou a camionete e foi abalroado pela mesma (...).”. Finalmente, 

convém destacar que a natureza ilícita do ato de Rodrigo se revela, ainda, 

diante da disposição normativa contida no artigo 28 do Código de Trânsito 

Brasileiro, segundo o qual O condutor deverá, a todo momento, ter domínio 

de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. Por conseguinte, o requerido Rodrigo Ramos Mota, 

sem a menor sombra de dúvida, cometeu ato ilícito, por ação voluntária e 

imprudente na ação de adentrar a via preferencial sem respeitar a placa 

de pare, correndo risco da própria vida, mas felizmente (ainda bem) só 

acarretou danos à camionete VW Amarok, razão por que o MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA requer seja julgada totalmente procedente a presente 

ação, condenando o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 2.060,00 

(dois mil e sessenta reais), acrescentados de juros e correção monetária, 

gastos na reparação dos danos causados. IV. PEDIDO E 

REQUERIMENTOS: ANTE O EXPOSTO, o MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA, por meio do procurador municipal que abaixo subscreve [art. 

182 do CPC], tendo em vista a comprovada presença dos requisitos da 

responsabilidade civil, requer: Estado de Mato Grosso Prefeitura do 

Município de Pontes e Lacerda – MT - Não seja marcada audiência de 

mediação ou conciliação, pelos motivos demonstrados acima; 2 seja 

julgada totalmente procedente a presente ação, condenando-se o 

requerido ao pagamento de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), 

acrescidos de juros e correção monetária; 3 seja o requerido citado da 

demanda e intimado a oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

conforme dispõe o art. 335 do Código de Processo Civil; 4 seja o requerido 

condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; 

5 provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, oitiva 

do Requerido, do funcionário condutor da camionete e dos policias que 

registram o B.O. Dá-se à causa o valor de R$ 2.060.00 (dois mil e 

sessenta reais). Termos em que pede deferimento. Pontes e Lacerda-MT, 

26 de setembro de 2017.ITAMAR LIMA DA SILVA-Procurador 

Municipal-OAB/MT 1482

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por oficial de justiça.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165797 Nr: 3070-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CLAUDINO FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVO CLAUDINO FRARE , Cpf: 

29606969991, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de IVO CLAUDINO 

FRARE , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 385/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/03/2018

 - Valor Total: R$1.944,61 - Valor Atualizado: R$1.944,61 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de setembro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142728 Nr: 4742-56.2017.811.0013

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA INÊS LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do INSS, homologo os cálculos do autor no valor 

de R$ 21.240,62.

Expeça-se RPV.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168315 Nr: 4273-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139515 Nr: 3486-78.2017.811.0013

 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: ARY AUGUSTO PEREIRA

 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.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106002 Nr: 4632-28.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSC, YCL, YCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FERNANDO LANA, Cpf: 

04228671101, Rg: 2082898-5, Filiação: Marilene Lana, data de nascimento: 

01/07/1990, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), pintor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.131,17 (Um mil e cento e trinta e um reais e dezessete 

centavos)

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 13 de junho de 2018

Roseli A. Demarchi Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000590-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (AUTOR(A))

RODRIGO GRUN KRAWCZYK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000590-11.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. RÉU: HERNANDES COSTA LEANDRO. 

Vistos. CERTIFIQUE-SE a secretaria o valor a ser recolhido pelo autor a 

título de despesas da diligência do oficial de justiça. Após, INTIME-SE o 

autor para recolher, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, REDESIGNO 

a sessão de mediação e conciliação a ser realizada no CEJUSC, para o dia 

30 de novembro 2018, às 15h00 min. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 4 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS PRACA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002105-81.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BRUNO FREITAS PRACA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002103-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002103-14.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 

246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002104-96.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ATAIDE DE SOUZA MOREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002110-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE EVANGELISTA PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002110-06.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: RUTE EVANGELISTA PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPEL- Cooperativa de Mineração dos garimperos de Pontes e Lacerda 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001057-87.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SILVIO JOSE RIBEIRO RÉU: COMPEL- Cooperativa de Mineração dos 

garimperos de Pontes e Lacerda Vistos. AGUARDE-SE o decurso do 

prazo de contestação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 3401-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, nos 

termos do art. 782, §3º, do NCPC.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar o atual endereço do executado, a fim de viabilizar a 

sua intimação pessoal para apresentar bens passíveis à penhora, sob 

pena de indeferimento do pleito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 172108 Nr: 5673-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIF, ALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:24070/O

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a 

presente REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS 

DE PROTEÇÃO em favor da menor B. L. I., devidamente qualificada.

A decisão de fls. 38/39 deferiu o pedido medidas protetivas em benefício 

da menor, bem como seu acolhimento institucional.

Assim, o feito tramitou regularmente, mediante a realização de estudos 

psicossociais envolvendo a menor, de modo que, ao final, o Ministério 

Público requereu que seja mantido o acolhimento institucional da infante.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Conforme consta do relatório, cuida-se o presente feito de medida de 

proteção em que se objetivava, na forma do art. 101, VII, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o acolhimento institucional de B. L. I., além da 

realização de estudos psicossociais no âmbito familiar.

Sucede que, após o deferimento do pedido liminar do “Parquet”, 

aparentemente não houve modificação do contexto fático em que a menor 

se encontra inserida.

Neste passo, urge a necessidade de esclarecer que o art. 227 da 

Constituição da República introduziu no sistema jurídico brasileiro a 

doutrina da proteção integral, pela qual se reconhece a condição peculiar 

de desenvolvimento da criança e do adolescente. Isto porque, por estarem 

ainda em desenvolvimento, encontram maiores obstáculos para o seu 

crescimento, merecendo a proteção maior por parte do Estado e 

possuindo direitos fundamentais especiais, que devem ser garantidos com 

prioridade pelo Estado, pela família e pela sociedade como um todo.

Foi tendo em mira este comando que houve a edição da Lei nº 8.069/1990 
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– Estatuto da Criança e do Adolescente, da qual se pode extrair dois 

princípios basilares: o da condição peculiar e o da prioridade absoluta.

O princípio da condição peculiar tem como base fundamental o art. 6º do 

ECA. Ele reconhece que a criança e o adolescente são pessoas em 

formação, tornando-se, por isso, credoras de uma atenção especial, de 

modo a buscar uma igualdade material, concreta, que deve ser perseguida 

e promovida pelo Estado.

A outro giro, pelo princípio da prioridade absoluta, previsto no art. 4º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que o Estado tem o dever de promover 

tudo o que for necessário para a garantia dos direitos mais básicos das 

crianças e dos adolescentes, entre eles o direito à vida, à dignidade e ao 

respeito.

Assim, diante da situação de risco apresentada, torna-se necessário o 

acolhimento institucional da menor B. L. I., pois tal diligência se mostrava – 

e ainda se mostra – essencial para combater o quadro de dificuldades 

relacionadas à ordem social e afetiva, imperando-se, pois, a aplicação das 

medidas previstas no art. 101 do ECA.

Com o fito de inserir a infante no tratamento necessário, visando à sua 

proteção integral, torna-se imperiosa procedência dos pedidos iniciais do 

autor da demanda.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 101, VII, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, de 

acordo com a dicção do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para 

aplicar à menor B. L. I., devidamente qualificada, a medida específica de 

proteção concernente no acolhimento institucional.

Sem condenação em custas, nos termos do art. 141, § 2º, do ECA e da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, 

conforme teor do art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da República.

Cumpridas todas as determinações anteriores e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e TRASLADE-SE cópia da presente sentença aos 

autos 5724-36.2018.811.0013, código 172239, e 5712-22.2018.811.0013, 

código 172195. Em seguida, 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.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

INTIMEM-SE, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Francisco dos 

Santos - OAB:4815 OAB/RO

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Y. B. S., 

representado por Thatyanne Baião Silva Machado, em desfavor de 

AGNALDO DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificado.

O feito tramitou regularmente e, à ref. 212, a exequente trouxe aos autos a 

informação de que havia sido quitado integralmente o débito alimentar 

concernente à presente demanda.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação da exequente já ter o executado 

quitado a obrigação alimentar vencida no presente processo, informação 

extraída por meio do petitório de ref. 212.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

CPC, bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que, em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do CC —, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC, JULGO EXTINTO, o 

fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

INTIME-SE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de advogado devidos à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cujo montante FIXO no 

importe de 10% (dez) por cento do valor em execução, observando-se o 

disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do NCPC.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160449 Nr: 655-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSDF, ESF, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

M. F. de S. representada por sua genitora EMANUELY SILVA FREITAS, 

devidamente qualificadas, ajuizou a presente AÇÃO DE GUARDA C/C 

ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS em desfavor de ADRIANO 

ALMEIDA DE SOUZA, também qualificado.

Carreou à inicial os documentos de fls. 8/15.

Sessão de mediação restou prejudicada em razão da ausência do 

requerido, conforme consta do termo trazido à fl. 29.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação às fls. 35/38, tendo 

ainda juntado os documentos de fls. 39/49.

Ao final, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento do feito, com 

seu saneamento.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que não existem matérias preliminares 

a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e 

passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se.

Em assim sendo, consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o 

feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.

Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado da lide 

(consoante disposições do art. 355 do NCPC), bem ainda à vista das 

questões tidas por incontroversas no curso do feito, FIXO como ponto 

controvertido da lide apenas quanto à possibilidade do réu e a 

necessidade da prole, quanto aos alimentos devidos a esta.

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 24 de outubro de 

2018, às 15h45min, 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.

REITERE-SE o cumprimento do interlocutório de fl. 18 (ref. 4), 

especialmente no que concerne à realização de estudo psicossocial no 

ambiente doméstico e familiar da requerente, a ser apresentado em 20 
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(vinte) dias pela equipe técnica do juízo.

INTIMEM-SE mediante remessa dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB-MT 14431-A

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 170/172, no 

montante de R$ 642,87 (seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e 

sete centavos), a recair sobre o CNPJ nº 02.977.348/0001-69; 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, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

IV – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164352 Nr: 2303-38.2018.811.0013

 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: EGIDIA MARTINEZ JIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EGIDIA MARTINEZ JIMENEZ, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O feito tramitou regularmente e à fl. 53 aportou aos autos pedido de 

extinção do processo em decorrência da desistência da autora.

A Autarquia ré manifestou à fl. 56.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 53), a autora não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Além disso, no 

caso dos autos, a exigência do art. 485, § 4º, do NCPC foi suprida pois o 

instituto réu, a despeito de ter sido intimado para que se manifestasse 

quanto ao referenciado pedido de desistência, não demonstrou 

resistência, concluindo-se, portanto, pela sua anuência tácita.

Nesta esteira, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 90, 

“caput”, do NCPC, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes, nos moldes do 

art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE via DJE.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96222 Nr: 444-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HONORINA COUTINHO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO objetivando a partilha dos bens 

deixados pelo “de cujus” LUIZ XAVIER DA SILVA, que veio a óbito em 28 

de dezembro de 2014.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos, aparentemente o recolhimento do 

imposto devido à transmissão “causa mortis” seu deu a contento, estando, 

pois, cumpridas todas as disposições constantes do art. 659 do NCPC, 

conforme consta do teor da manifestação e documentos de fls. 230/237.

Por fim, pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de 

convicção que possa dar conta da existência de débito em que figure o 

“de cujus” como devedor, de modo que a homologação da partilha dos 

bens deixados por ele é a medida que se sobressai.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha acostado às fls. 154/157, dos bens deixados 

pelo falecimento de Luiz Xavier da Silva, inventariados por Honorina 

Coutinho da Silva, atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos 

quinhões, ressalvados eventuais direitos de terceiros, porventura 

existentes, forte no teor do art. 654, “caput”, do NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita. 

Sem condenação em honorários de advogado, tendo em vista a natureza 

da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇAM-SE os respectivos 

formais de partilha do bem imóvel constante do feito, na forma requerida 

às fls. 154/157, e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97675 Nr: 1090-02.2015.811.0013

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 88.
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DESENTRANHE-SE dos autos a carta precatória e certidão respectiva de 

ref. 84, uma vez que pertence a outro processo, adotando-se as 

providências necessárias à correção do equívoco.

Após, CERTIFIQUE-SE a secretaria se a carta precatória expedida para 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de citar o espólio de Bento Ferraz 

Pacheco, na pessoa de sua inventariante, Elga Maria Ferraz Pacheco, foi 

devidamente cumprida.

Caso negativo, AGUARDE-SE o retorno da missiva.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97596 Nr: 1053-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MAIS UM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. P Eufrasio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA NUNES 

ALVAREZ - OAB:280238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após análise dos autos, verifico que a parte executada, além de não 

possuir patrimônio declarado, consoante DIRPJ’s, não tem relacionamentos 

com instituições financeiras, ou seja, não possui movimentação financeira 

ativa, o que indica não possuir faturamento mensal.

 Deste modo, DETERMINO a expedição de mandado de constatação, a fim 

de que o oficial de justiça compareça no estabelecimento empresarial, no 

endereço no qual a parte executada foi citada, e certifique se a atividade 

empresarial está sendo exercida regularmente.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para análise do pedido de 

penhora de faturamento.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133042 Nr: 571-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Fernandes da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gouveia de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a despeito da manifestação da parte autora de fl. 

229, não consta dos autos o comprovante do recolhimento da diligência 

devida ao oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação já 

expedido. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a 

parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 7476-14.2016.811.0013

 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: Dilson Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA, 

Marcus Vinicios da Silva Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:1.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 384/391 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ procedo a 

intimação das partes para que requeiram o que entender cabível, no prazo 

de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002108-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE FARIA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002108-36.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: REGINA SOARES 

DE FARIA PAIXAO 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, 19 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002114-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002114-43.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JOAO SEBASTIAO DE QUEIROZ 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, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001086-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001086-40.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ARMANDO DONIZETH DOS SANTOS. Vistos. DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos do art. 98, 
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“caput”, do NCPC. COLHA-SE a manifestação do Ministério Público 

Estadual, por meio de remessa dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, na 

forma do art. 109, “caput”, da Lei nº 6.015/1973. Após, à conclusão. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

JUADIR VIEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001303-83.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT. EXECUTADO: 

JAILTON FRANCISCO DA SILVA. EXECUTADO: JUADIR VIEIRA CAMPOS. 

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). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi 

admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “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, 19 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001224-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: EMERSON DE OLIVEIRA. 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). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “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, 19 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000754-73.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SUELY FERNANDA BENTO MAGALHÃES. REQUERIDO: 

LOJAS KD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Vistos. Considerando a ausência 

do trânsito em julgado da decisão anteriormente proferida, bem como, das 

justificativas apresentadas no petitório de ID nº. 13848330, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do 

NCPC, isentando a requerente da cobrança das custas processuais. No 

tocante aos honorários advocatícios, a decisão de ID nº. 13754243 foi 

clara ao deixar de condená-la ao pagamento. INTIME-SE. Ao final, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000915-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIO MOREIRA NEVES (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSAD ALABI NETTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000915-83.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ADEVANIO MOREIRA NEVES RÉU: ASSAD ALABI NETTO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

proposta por ADEVANIO MOREIRA NEVES contra ASSAD ALABI NETTO. 

Recebida a inicial, a tutela provisória de urgência foi indeferida, 

determinando-se a citação e intimação do réu para a realização da sessão 

de mediação e conciliação. Com a realização do ato, as partes informaram 

a composição amigável acerca do objeto litigioso, requerendo a 

homologação judicial. 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. 15405853) e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com fundamento no art. 487, III, “b”, do NCPC. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, tendo em vista a ausência de ajuste firmado pelas partes 

(TJDF, Processo: AC20000110301595 DF, Relator(a): Dácio Vieira, 

Julgamento: 17/05/2004, Órgão Julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJU 

26/08/2004, pág. 94). Custas e despesas processuais na forma do art. 90, 

§2°, do NCPC, ficando a proporção que cabe ao autor sob condição 

suspensiva de exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

REMETAM-SE os autos para ciência ao Ministério Público. INTIMEM-SE. 

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 
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REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001126-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001126-22.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: ALAN VITOR BRAGA. EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS movida por ALAN VITOR BRAGA em desfavor BANCO 

DO BRASIL S.A. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado no ID nº. 15225159, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores no ID nº. 14586933, com observância na Resolução 

11/2014-TP. Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 

925 do NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai. Cumpridas 

tais determinações, considerando que esta era a única providência ainda 

devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil. Preclusas as vias 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. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 

de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 282-02.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscinei Arruda nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSCINEI ARRUDA NUNES, Rg: 

1.855.242, Filiação: Ademarcio Nunes e Marilza Arruda Nunes, data de 

nascimento: 14/10/1986, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 65 3266 1786. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACIMA para que, caso queira, 

requeira a devolução da fiança recolhida, no prazo de 30 dias, sob pena 

de perdimento.

Despacho/Decisão: V. Havendo fiança recolhida, intime-se o acusado, por 

edital, para em 30 (trinta) dias, requerer a devolução sob pena de 

perdimento. Não havendo requerimento de restituição, declaro o 

perdimento da fiança recolhida.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 98040 Nr: 1245-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Carlos Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para 

ABSOLVER o acusado ANDERSON CARLOS ROMERA, vulgo “bochecha”, 

brasileiro, convivente, pintor, portador do RG nº 19220197 SSP/MT, natural 

de Alta Floresta/MT, nascido no dia 24/07/1987, filho de Elenice Belchior 

Romera, residente e domiciliado na Rua Antônio Colombo da Cunha, nº. 

534, Bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, com fundamento no 

art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.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-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias se manifestar na fase do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113020 Nr: 1221-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Visto em correição.

Considerando que a petição de ref. 154, foi devidamente apreciada no 

Executivo de Pena sob o nº 1221-40.2016.811.0013 – Código TJMT nº 

144270, DETERMINO que a Secretaria cumpra integralmente a decisão 

exarada no referido executivo, inclusive no que tange à expedição de 

Alvará de Soltura, transladando cópia da referida decisão para estes 

autos.

Após, cumpra-se as disposições finais da sentença condenatória 

prolatada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162717 Nr: 1659-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISIELI BOCORNI - 

OAB:175898

 Visto em correição.

Trato de INCIDENTE CAUTELAR – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - em 

que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, maneja recurso em 

sentido estrito, contra decisão exarada às fls. 46, na qual concedeu 
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liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares ao 

representado JEAN AZEVEDO SANTOS.

Nessa toada, em respeito a legislação processual penal aplicável a 

espécie, em especial art. 588, parágrafo único, do CPP, abro vista a i. 

Defesa, para que, apresente as devidas contrarrazões ao recurso 

interposto.

Após, concluso, para juízo de admissibilidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 4800-30.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Wilson de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias apresentar alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 5781-30.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Cardoso Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Visto em correição.

DEFIRO o petitório acostado as fls. retro, de modo que, DETERMINO vista 

dos autos a i. Defesa para que apresente defesa prévia, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 114834 Nr: 1852-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan de Araújo Galego, Thiago Henrique 

Ribeiro, Natalino Ardaia, Carlos Henrique Garcia Silva, Juarez Lemes 

Gonçalves, Celio Silveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Arles Dias Silva - OAB:15764, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, Pâmela Moringo de Souza - OAB:21802, 

WALDECI LELES MARTINS - OAB:4840

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu Juarez Lemes Gonçalves 

para, no prazo de 8 (oito) dias apresentar razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103612 Nr: 3584-34.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaibson Marques de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação do Ministério Público de fl. 273, por meio da 

qual informa os endereços da testemunha CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA 

e do denunciado GLAIBSON MARQUES DE ARAÚJO, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 07 de maio de 2019, às 14h00min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 6892-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriani dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos em correição.

Considerando que o advogado do denunciado ainda não trouxe aos autos 

o instrumento de procuração mencionado à fl. 38, intime-se o causídico 

para apresentá-la.

Após, volvam-me conclusos para proferir decisão acerca da fiança 

recolhida.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 11287-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rodrigues Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos em correição. I. Consoante a guia de 

execução, foram submetidas à apreciação do reeducando as condições 

da pena restritiva de direito fixada, as quais transcrevo: O pagamento de 3 

salários mínimos, correspondentes ao valor de R$ 2.850,00, a título de 

prestação pecuniária em benefício do Conselho da Comunidade, quantia 

esta dividida em 15 (quinze) parcelas de R$ 190, sendo a primeira a ser 

depositada em 17 de outubro do presente e as demais nos dias 17 de 

cada mês, mediante depósito bancário identificado, com o CPF do 

depositante (vedado o depósito por envelope), na conta corrente 

00.000.670-0, Agência 3439, operação: 003, da Caixa Econômica Federal, 

bem como determino até a data de 17.01.2020. data final da prestação 

pecuniária: II. Aceitas as condições pelo reeducando, este fica advertido o 

não cumprimento das determinações supra poderão acarretar na 

regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. III. 

Transcorrido o prazo para o pagamento (17.01.2020), certifique-se e vista 

ao Ministério Público, vindo-me a seguir os autos conclusos para 

sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente 

intimado. V. Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95111 Nr: 5702-17.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Cabral do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 156962 Nr: 11288-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Acolho o pedido do recuperando e autorizo que fique até o dia 01/10/2018 

na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT para ultimar as tratativas de venda de 

um imóvel naquela localidade. VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168664 Nr: 4432-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINHO SURUBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161783 Nr: 1212-10.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Caetano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos em correição. I. Consoante a guia de 

execução, foram submetidas à apreciação do reeducando as condições 

da pena restritiva de direito fixada, as quais transcrevo: O pagamento de 1 

salário mínimo, correspondentes ao valor de R$ 954,00, a título de 

prestação pecuniária em benefício da Conselho da Comunidade, quantia 

esta dividida em 02 (duas) parcelas de R$ 477,00, sendo a primeira a ser 

depositada em 17 de outubro do presente e as demais nos dias 17 de 

cada mês, mediante depósito bancário identificado, com o CPF do 

depositante (vedado o depósito por envelope), na conta corrente 

00.000.670-0, Agência 3439, operação: 003, da Caixa Econômica Federal, 

bem como determino até a data de 17.11.2019. data final da prestação 

pecuniária: II. Aceitas as condições pelo reeducando, este fica advertido o 

não cumprimento das determinações supra poderão acarretar na 

regressão de seu regime de cumprimento de pena para o fechado. III. 

Transcorrido o prazo para o pagamento (17.11.2019), certifique-se e vista 

ao Ministério Público, vindo-me a seguir os autos conclusos para 

sentença. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente 

intimado. V. Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149820 Nr: 7831-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. O pedido da defesa será 

apreciado após a elaboração do cálculo. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 171472 Nr: 5386-62.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martins Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Fica o reeducando advertido que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES 

ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o 

seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO 

CNJ (BNMP 2.0), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando III. Esclarecido acerca das condições 

supra, saem os presentes intimados. IV. Elabore-se o cálculo atualizado 

da pena, remetendo-o após, ao Ministério Público e ao defensor do 

reeducando para a devida manifestação. V. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. VI. 

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para saída da Comarca para ir até 

Cáceres/MT ou Cuiabá/MT para retirada da tornozeleira eletrônica, 

servindo esta como salvo conduto e como ofício para entrega à SEJUDH. 

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145682 Nr: 5986-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIMAR FONSECA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO REZENDE SILVA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a preliminar arguida pela i. Defesa na Resposta a Acusação 

acostada aos autos, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar 

no que entender de direito.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

23/10/2018 às 14h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W F FARIA M E - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001381-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

MELQUIZEDEQUE JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA LIBORIO (REQUERENTE)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARTINS DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

HENRIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PAULINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA FABENI DE JESUS (REQUERENTE)

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (ADVOGADO(A))

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte do inteiro teor da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

NEUDALETE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

IVO LOPES BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 

14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001527-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILITAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSEFINA RODRIGUES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001591-31.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VITÓRIA E PISCINAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 14h40min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000245-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000245-79.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA, F M C CENTER CAR LTDA Intimação para as partes 

apresentarem alegações finais no prazo legal simultaneamente, em razão 

de serem os autos eletrônicos e as mídias da audiência de instrução já 

estarem anexas ao processo. Após, voltem conclusos para julgamento. 

PONTES E LACERDA, 19 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000664-02.2017.8.11.0013. REQUERENTE: CHRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos 

em Sentença. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

reclamante, alegando que há na sentença prolatada omissão/contradição. 

Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, suscitando 

que não fora apreciado o pedido de indenização por dano moral, e ainda 

que não foi apreciado a impugnação ao valor que a requerida apresentou 

pelo motor. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para 

analisar os pontos considerados omissos/contraditório pela Embargante. 

Instado a apresentar contrarrazões a embargada se manifestou favorável 

à conservação da sentença, ressaltando que não há qualquer vicio 

sanável por meio dos embargos na decisão atacada. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja 

vista, apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. 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. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 18 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-15.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Remeta-se à contadoria para que apure o valor das custas processuais. 

Defiro o requerido quanto a juntada de documento, e prazo para juntada 

requerido nesta oportunidade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais 

Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 18 de Setembro de 2018.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 1729-17.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Heiser Pereira Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Processo nº. 1729-17.2015.811.0014 (Código 69120)

VISTO,
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Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de WEVERTON FINÉIAS SILVA DOS SANTOS, qualificada 

nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 48 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, a 

fl. 82, o mesmo informou não possuir advogado, nem condições de 

constituir um.

Ademais, a fl. 85, foi realizada a nomeação de defensor dativo para o 

acusado, e, por conseguinte, apresentada a resposta à acusação, 

conforme fl. 88/97.

Pois bem.

Vislumbra-se que à fl. 86 o advogado dativo peticionou pugnando pela 

correção do valor anteriormente arbitrado para sua atuação no processo, 

juntando para tanto tabela de honorários da OAB/MT atualizada.

Deste modo, CORRIJO os honorários advocatícios anteriormente fixados 

para o valor de 10 (dez) URH, de acordo com a tabela atualizada da 

OAB/MT, consoante o disposto ao exercício da advocacia criminal nos 

processos ordinários.

Por fim, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a data de 

03 de outubro de 2018, às 15h00min (MT) para a realização de audiência 

de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 1729-17.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Heiser Pereira Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Processo nº 1729-17.2015.811.0014 (Código nº 69120)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Victor Heiser Pereira Dias Santos

Vistos etc.

 Cite-se por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (CPP, art.361).

Sem prejuízo da citação editalícia, determino a pesquisa de endereço do 

acusado, mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e 

expedição de ofício requisitório às operadoras de telefonia móvel.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 29 de abril de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71846 Nr: 1519-29.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial acostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20779 Nr: 118-44.2006.811.0014

 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: Altina Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação 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.: 74581 Nr: 831-33.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Neto Dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Certifico que procedo a defesa do denunciado para no prazo legal, 

apresentyar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 34-09.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10566, Benedicto Miguel Calix Filho - OAB:9192, Thiago 

Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça

 Poxoréu / Segunda Vara

 Alvará Eletrônico n° 434440-5 / 2018

 Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018

 Este documento é somente informativo.

 Processo / Ano:

 0 / 0

 Tipo de Procedimento:

 Cível

 Código Processo

 22638

 Requerente:

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

 Requerido:

 João Dias Vieira

 Beneficiário:

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

 Conta Judicial

 1900133971749

 Valor:

 R$ 643,04 (seiscentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

 Autorizado:

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

 CPF/CNPJ:

 03.005.378/0001-76

 Data de Emissão:
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 12/09/2018

 Titular Conta

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

 CPF/CNPJ Titular Conta

 03.005.378/0001-76

 Banco

 Agência

 Conta

   001 - Banco do Brasil S.A.

   0046

   3150054

 Forma Liberação

 Crédito no BB

 Tipo Liberação Valor

 Valor Total para Zerar Conta

 Observação:

 Liberação de valores

 Usuário:

 SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO

 Status:

 Assinado pelo Juiz

 Mensagem:

 Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.

 Assinado Eletronicamente por

 Dra, LUCIANA BRAGA SIMAO

 Poxoréu/ Segunda Vara

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 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: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 “Vistos. Vislumbra-se que a advogada da parte requerida Lourival, Dra. 

Maria Elisa Sena Miranda não encontra-se cadastrada no sistema apolo, 

bem como a requerida Rosimeira, razão pela qual não foram intimadas 

para comparecerem neste ato. Assim, prejudicado ao ato, redesigno a 

presente seção para o dia 27/09/2018 às 13h30m. Determino que a 

secretaria proceda ao cadastro da advogada Maria Elisa e de Rosimeire e, 

após proceda a intimação das mesma para comparecerem ao ato, bem 

como do inventariante Elson Souza Miranda, pessoalmente, para prestar 

depoimento pessoal, com a cominações de revelia e confissão, em caso 

de sua ausência injustificada para o ato. Determino que os requeridos 

tragam suas testemunhas para o ato, independente de intimação deste 

juízo, sob pena de preclusão. Saem as partes e as testemunhas 

presentes intimadas da data. Certifique ao advogado Antônio Gonçalves 

que sua auência não implicará em redesignação do ato. Cumpra-se com 

urgência, por se tratar de processo incluso em META 2 do CNJ.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2297-62.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Mauricio Neves Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da partte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 437-89.2018.811.0014

 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

 PARTE AUTORA: Marilda Rosa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato fora inquirida a testemunha Paulo 

Gomes da Silva. Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

testemunha Alzira Ana Miranda de Araújo, bem como DEFIRO o pedido de 

insistência na oitiva da testemunha Sebastião Paulino da Silva e, deste 

modo, REDESIGNO audiência para o dia 09/10/2018 às 16h00min (MT) para 

inquirição do mesmo. No mais, saem os presentes intimados, bem como o 

advogado compromissado em trazer a parte e a testemunha ao ato, 

independentemente de intimação deste juízo. Intime-se o INSS da 

redesignação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 370-27.2018.811.0014

 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: Onice Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 533-07.2018.811.0014

 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: Domingos Honorio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 
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monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78776 Nr: 537-44.2018.811.0014

 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: Sebastião de Oliveira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73624 Nr: 324-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

JOÃO BOSCO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado obrigatório, como rurícola. Pois bem. De início, 

HOMOLOGO o pedido de desistência das testemunhas da parte autora. 

Ademais, em análise detida aos autos, verifico que não há resposta do 

agendamento feito junto ao INSS, razão pela qual, CONCEDO o prazo de 

10 (dez) dias à parte autora para juntada da resposta do requerimento. 

Após, com a juntada, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-46.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Poxoréu - 

MT Juizado Especial CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Luciana Braga 

Simão Tomazetti NÚMERO DO PROCESSO: 1000150-46.2017.8.11.0014 

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PROMOVENTE: José Alves da Silva, residente na Fazenda 

Boa Sorte, KM 80, Poxoréu/MT. PROMOVIDO: Energisa Mato Grosso 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO da parte promovente JOSÉ ALVES 

DA SILVA, acima qualificada, sobre o retorno dos autos, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo de 05(cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO(ÕES):. Poxoréu - MT, 18 de setembro de 2018. Marilúcia 

Rodrigues de Oliveira Portaria 10/2009 Sede do juizado e Informações: 

Rua Euclides da Cunha S/n Bairro: Santa Luzia Cidade: Poxoréu-MT 

Cep:78800000 Fone: (66) 3436-1250.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000190-91.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSILDA RODRIGUES DOS 

SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do id 14988459, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-25.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000078-25.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Cuida-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA em face de VIVO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Verifica-se que após a apresentação de contestação, onde 

foram juntados contratos, faturas e demais documentos comprobatórios 

da existência da relação jurídica questionada, o Autor requereu a 

desistência do feito, visando assim impedir a análise do mérito. Neste 

ponto, assinala-se que a providência prescinde da anuência da parte 

requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. Diante do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC c/c Enunciado nº 90 do FONAJE. Contudo, 

resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 142 do 

Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Requerido, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Assim, RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ e 

condeno o Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem como 

dos honorários do advogado, que estipulo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 30 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000132-88.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

JANDIRA DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000132-88.2018.8.11.0014. AUTOR(A): JANDIRA DE ALMEIDA SANTOS 

RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTO, Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do id 14993662, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 30 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010199-61.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010199-61.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: JOSE LOPES DE ARAUJO 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por JOSE LOPES DE ARAUJO em face 

de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Como é de 

conhecimento notório, a reclamada juntamente com o grupo empresarial 

que a integra, encontra-se em recuperação judicial, sendo a mesma 

postulada no dia 20 de junho de 2016, e deferida pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, no dia 29 

de junho de 2016, conforme informações do processo n.º 

0203711-65.2016.8.19.0001. Ademais, na data de 05 de fevereiro de 

2018, restou amplamente divulgado nos meios de comunicação, a 

homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pelos credores 

do grupo empresarial que a requerida faz parte, tal fato pode ser 

c o n f i r m a d o  a t r a v é s  d o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  h t t p : / / 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/. Pois bem. Os créditos 

existentes contra a reclamada, na data do pedido, ainda que não vencidos 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, 

através da habilitação do seu respectivo crédito. Portanto, cumpre ao 

credor, que ainda não procedeu à habilitação do seu crédito no Juízo da 

recuperação judicial, o faça na forma do art. 10 da Lei n.º 11.101/2005. O 

enunciado n.º 51 do FONAJE, estabelece que: ENUNCIADO 51 – Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova 

redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Ademais, o artigo 59, “caput”, a Lei 

11.101/2005, preconiza que uma vez homologado o plano de recuperação 

judicial, implicará na novação dos créditos anteriores ao pedido, bem 

como, a decisão homologatória do plano constituí título executivo judicial, 

conforme estabelece o §1º do artigo 59, da Lei n.º 11.101/2005. Sendo 

assim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que, a partir do 

momento de que o plano de recuperação de uma empresa é aprovado pela 

assembleia de credores e homologado pela justiça, as execuções 

individuais deveram ser extintas, e não suspensas, senão vejamos: 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – CRÉDITO 

CONSTANTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Após a aprovação do plano de recuperação, 

mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, não há como 

prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de recuperação 

abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito. 

Conforme entendimento do STJ “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) (Ap 

52314/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

10/07/2017) Posto isso, exaurido o interesse processual JULGO EXTINTO 

o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com base no artigo 

51, inciso II da Lei 9.099/95, e artigo 925 do NCPC, podendo a parte 

credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 30 de agosto 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-42.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLARA NARCISA DE SOUSA (EXEQUENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010080-42.2012.8.11.0014. EXEQUENTE: EMILIA CLARA NARCISA DE 

SOUSA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face 

de EMÍLIA CLARA NARCISA DE SOUZA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Verifica-se que, a parte exequente foi devidamente intimada 

para manifestar conforme despacho de id 14091428, sob pena de 

extinção, porém, quedou-se inerte, conforme se verifica na certidão de id 

15078860. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes 

comportam extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que 

o exequente demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se 

em seu desinteresse no prosseguimento do feito. Sobre o assunto a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Para que se verifique 

esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, 

isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o 

processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de 

decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial 

do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao 

processo (CPC, artigo 267, § 1º)” (Código de Processo Civil Comentado, 

Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 670). Destarte, não se mostra 

arrazoado o prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo 

sua extinção medida cabível. Assim, restando evidente a falta de 

compromisso da parte exequente para com a presente ação, JULGO 

EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo 

Código de Processo Civil, por abandono da causa. Sem custas 

processuais. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 03 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDSON LUIS MARTINS DA ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000045-69.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ROSIMARIA SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDSON LUIS MARTINS DA ANUNCIAÇÃO VISTO, 

Considerando o cumprimento em parte da condenação, conforme ID n.º 

14151193, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento 

em favor da promovente, da quantia já depositada, na conta indicada na 

certidão de id. 14771657. Por conseguinte, antes da expedição do 

competente alvará de levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do 

Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE 

a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação 

a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. INTIME-SE a parte executada para 

efetuar o pagamento das parcelas faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 30 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-52.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010025-52.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: ANACLETO RODRIGUES 

BARBOSA EXECUTADO: OI S.A VISTO, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação de danos morais por ANACLETO 

RODRIGUES BARBOSA em face de OI MÓVEL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se nos autos que, a parte exequente fora 

devidamente intimada no id 14150816, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias manifestasse nos autos, contudo, manteve-se inerte, conforme 

certidão de id 15143128. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se 

que estes comportam extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, 

uma vez que a requerente demonstrou, claramente o abandono da causa, 

traduzindo-se em seu desinteresse no prosseguimento do feito. Sobre o 

assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Para 

que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o 

elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente 

quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique 

algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser 

extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor 

para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” (Código de 

Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 670). 

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível. Assim, restando 

evidente a falta de compromisso da parte autora para com a presente 

ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso 

III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da causa. Sem custas 

processuais. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 04 de Setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo nº 

1000057-49.2018.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada 

por ALDINEI GONÇALVES PEREIRA em face de BRADESCO CARTÕES 

S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, com fulcro no art. 38, 

in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. II 

– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. De elementar 

conhecimento que nas ações em que se discute a legalidade de 

negativação do nome do consumidor e, consequentemente, a reparação 

pelos danos experimentados em virtude de tal ato, o prévio requerimento 

administrativo é prescindível, não afastando, portanto, a reserva de 

jurisdição. Assim, REJEITO a preliminar arguida. III – MÉRITO. De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

autora. Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, 

verifica-se que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao 

contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre 

as partes e a legalidade da cobrança efetuada, uma vez que realmente 

houve o consumo pela parte autora. Com efeito, dos documentos 

constantes no bojo dos autos, vislumbra-se, de forma cristalina, que o 

requerente contratou os serviços de crédito fornecidos pela demandada, 

optando pelo pagamento de tais por meio de débito automático em conta 

corrente, nos termos das faturas jungidas ao caderno processual. 

Sobreleva-se, aliás, que a ausência de contrato assinado não afasta a 

comprovação da relação de consumo, uma vez que hodiernamente tais 

serviços são contratados via call center ou internet banking. Soma-se que 

o requerente não trouxe ao feito quaisquer elementos que infirmassem as 
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provas produzidas pela ré. Ademais, em que pese a parte autora alegar 

que a empresa ré não colacionou qualquer prova que tenha o condão de 

afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se que a parte requerente, 

também, não trouxe comprovantes de que adimpliu as faturas que deram 

ensejo à anotação de seu nome no rol de mal pagadores, ou qualquer 

outro documento que corroborasse, ainda que minimamente, com os fatos 

alegados, de modo que não se desincumbiu do mínimo ônus de prova que 

deveria produzir, conforme assente entendimento jurisprudencial: 

“CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005388996, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 26/03/2015). Desta feita, uma vez que os débitos foram 

livremente contraídos, e tendo a parte requerente como devedora, 

apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no cadastro 

de devedores, não se configurando como instrumento de 

constrangimento, porquanto visa a, mormente proteger a concessão do 

crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC. Nesta linha 

de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte 

autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por 

certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da 

requerida, à relação de causalidade, que pudesse dar ensejo à sua 

responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o 

estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva, a improcedência 

do pedido formulado é medida que se impõe. IV – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pretensão indenizatória. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. 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: 1000240-20.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS SOZIO TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais ajuizada por LUIZ CARLOS SOZIO TRAMPUSCH em face de 

BANCO BRADESCO S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, 

inciso I, do NCPC. II – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da autora. Da análise dos autos, bem como dos 

documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em favor da 

parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a 

relação de consumo entre as partes e a legalidade da cobrança efetuada, 

uma vez que realmente houve o consumo pela parte autora. Com efeito, 

dos documentos constantes no bojo dos autos, vislumbra-se, de forma 

cristalina, que o requerente contratou os serviços de crédito fornecidos 

pela demandada, tendo, inclusive, realizado renegociação em virtude do 

valor exorbitante do débito, porém, manteve-se inadimplente, culminando 

com a anotação de seu nome no rol de mal pagadores. Sobreleva-se, 

aliás, que a ausência de contrato assinado não afasta a comprovação da 

relação de consumo, uma vez que hodiernamente tais serviços são 

contratados via call center ou internet banking. Soma-se que o requerente 

não trouxe ao feito quaisquer elementos que infirmassem as provas 

produzidas pela ré. Ademais, em que pese a parte autora alegar que a 

empresa ré não colacionou qualquer prova que tenha o condão de afastar 

a ilegalidade da cobrança, nota-se que a parte requerente, também, não 

trouxe comprovantes de que adimpliu as faturas que deram ensejo à 

anotação de seu nome no rol de mal pagadores, ou qualquer outro 

documento que corroborasse, ainda que minimamente, com os fatos 

alegados, de modo que não se desincumbiu do mínimo ônus de prova que 

deveria produzir, conforme assente entendimento jurisprudencial: 

“CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005388996, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 26/03/2015). Desta feita, uma vez que os débitos foram 

livremente contraídos, e tendo a parte requerente como devedora, 

apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no cadastro 

de devedores, não se configurando como instrumento de 

constrangimento, porquanto visa a, mormente proteger a concessão do 

crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC. Nesta linha 

de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte 

autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por 

certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da 

requerida, à relação de causalidade, que pudesse dar ensejo à sua 

responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o 

estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva, a improcedência 

do pedido formulado é medida que se impõe. IV – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pretensão indenizatória. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA PERES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010021-78.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MYLENA PERES DA SILVA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Ante a certidão de id 

15345648, INTIME-SE, a parte exequente para que dê regular andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 18 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TELES DA SILVA (EXEQUENTE)

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010026-37.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: CLARICE TELES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTO, Ante a concordância 

da parte exequente, com os cálculos apresentados pela executada na 

impugnação ao cumprimento de sentença de id 14947854, deste modo 

INTIME-SE a parte promovida, para que se manifeste no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de setembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-09.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000146-09.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença intentado por A DE SOUZA DIAS E DIAS LTDA em face de 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Considerando o petitório de ID n.º 15287261, a exequente não 

apresentou cálculos atualizados, para o procedimento de penhora on-line, 

razão pela qual DETERMINO a secretaria para que proceda a atualização 

do débito. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 18 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000209-97.2018.8.11.0014. REQUERENTE: KLEITON SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, DEFIRO o pedido de id. 1515666. Considerando que 

a parte promovida não foi citada e intimada para audiência de conciliação 

designada de id. 14172190. Ante o exposto, proceda-se a Senhora 

Gestora o agendamento de data para realização de nova audiência de 

Conciliação, bem como seja intimada a parte requerida no endereço por ela 

indicada no id 15155666, qual seja: SEPN Quadra 508, Conjunto C, 2º 

Andar, Asa Norte, Brasília – DF. Cep: 70.740-543. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT 14 de 

Junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais ajuizada por ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS em face de 

BANCO BRADESCO S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

brevidade e economia processual conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, 

inciso I, do NCPC. II – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

De elementar conhecimento que a pretensão indenizatória por danos 

morais não precisa ser exteriorizada em valor exato, sendo entendimento 

pacífico na jurisprudência a possibilidade de tal pedido ser realizado de 

forma genérica (Precedente: REsp nº 1.628.700/MG). Assim, REJEITO a 

preliminar arguida. III – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação 

jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte 

autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 

2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se 

ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da autora. Da análise dos autos, bem como dos 

documentos acostados a ele, verifica-se que o direito milita em favor da 

parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a 

relação de consumo entre as partes e a legalidade da cobrança efetuada, 

uma vez que realmente houve o consumo pela parte autora. Com efeito, 

dos documentos constantes no bojo dos autos, vislumbra-se, de forma 

cristalina, que a requerente contratou os serviços de crédito fornecidos 

pela demandada, optando pelo pagamento de tais por meio de débito 

automático em conta corrente, nos termos das faturas jungidas ao 

caderno processual. Sobreleva-se, aliás, que a ausência de contrato 

assinado não afasta a comprovação da relação de consumo, uma vez que 

hodiernamente tais serviços são contratados via call center ou internet 

banking. Soma-se que a requerente não trouxe ao feito quaisquer 

elementos que infirmassem as provas produzidas pela ré. Ademais, em 

que pese a parte autora alegar que a empresa ré não colacionou qualquer 

prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se 

que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que adimpliu 

as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de mal 

pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que 

minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do 

mínimo ônus de prova que deveria produzir, conforme assente 

entendimento jurisprudencial: “CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71005388996, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/03/2015). Desta feita, uma vez que 

os débitos foram livremente contraídos, e tendo a parte requerente como 

devedora, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de 

constrangimento, porquanto visa a, mormente proteger a concessão do 

crédito, à luz do comando legal preconizado no art. 43 do CDC. Nesta linha 

de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte 

autora — a qual teria agido com incúria, de forma a restar inadimplente por 

certo período temporal —, bem como não demonstrada à ação da 

requerida, à relação de causalidade, que pudesse dar ensejo à sua 

responsabilidade civil, já que teria norteado sua conduta de acordo com o 

estrito exercício regular de direito que a lei lhe reserva, a improcedência 

do pedido formulado é medida que se impõe. IV – DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Prosseguindo, haja vista o excursionado alhures, não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou a presente 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso vertente, certo é que a parte 

requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada. Deste modo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do NCPC. 

V – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pretensão indenizatória. Ademais, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por 
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cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que litigante 

de má-fé (NCPC, art. 80, II c/c art. 55, da Lei nº 9.099/95) Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CREUZA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CREUZA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA em face 

de BANCO BRADESCO S/A, já qualificados nos autos. Relatório 

dispensado, com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da brevidade e economia processual conheço diretamente 

do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do permissivo legal 

constante art. 355, inciso I, do NCPC. II – PRELIMINAR – INÉPCIA DA 

INICIAL. AFASTO a preliminar, porquanto a inicial foi instruída com prova 

suficiente a comprovar a negativação do nome da parte autora, de modo 

que despicienda a apresentação de documento oficial emitido pelo SPC ou 

SERASA. III – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Neste caso dos autos, a requerida não logrou 

em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da 

prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte 

requerente efetivamente contratou com a ré. Extrai-se dos autos que a 

parte requerida BANCO BRADESCO S/A incluiu o nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito, com base em suposto inadimplemento do 

título nº 035028231000054EC, cujo valor era de R$ 234,55 (duzentos e 

trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e a data de vencimento 

era prevista para 05.06.2017, sendo a inclusão efetivada em 01.07.2017. 

Todavia, a parte requerida deixou de trazer aos autos qualquer documento 

que pudesse comprovar a legalidade de manter a anotação do nome da 

parte requerente nos órgãos restritivos de crédito, e ainda, que pudesse 

contrapor os argumentos aduzidos pela parte autora, ônus que lhe 

incumbia. Nesse sentido a jurisprudência: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PREPARO BASE DE CÁLCULO VALOR 

DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA DICÇÃO DO § 2º, DO ARTIGO 4º, 

DA LEI 11.608/2003 PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES 

AFASTADA.C.C.§ 2º4º11.6082. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU, A CONTENTO, DO 

ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR FATOS IMPEDITIVOS, 

MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 333, II, 

DO CPC) APLICAÇÃO DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, COM PEQUENA RESSALVA 

QUANTO AO TERMO "A QUO" DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.C.C. 333II CPC” (TJSP, Ap 

3089420108260516, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco 

Thomaz, j. 19.09.2012) Dessa forma, não se tem dúvidas de que houve 

ilegalidade no ato da parte requerida ao encaminhar o nome do consumidor 

para os bancos de dados restritivos de crédito, já que inexiste relação 

jurídica base para dar sustentáculo a negativação. Não obstante, 

vislumbra-se que a requerente já possui anotações preexistentes no rol 

de mal pagadores, de modo que não há falar-se em indenização por dano 

moral, a teor do verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça. 

IV – DO DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para apenas 

DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos presentes. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-78.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DAVID LOYK ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 419 de 630



autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER VINICIUS PEREIRA KLOCZINSKI (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 POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-68.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ZAIDEN (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

BRUNO FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Por fim, assinala-se que a ausência à solenidade é prévia ao 

pedido de desistência apresentado, motivo pelo qual este restou 

prejudicado. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 
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baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA DIAS MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-84.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

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 POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

de acordo com o art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se que a parte promovente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, embora 

devidamente intimada, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-48.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se 

de complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 
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grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000209-97.2018.8.11.0014. REQUERENTE: KLEITON SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, DEFIRO o pedido de id. 1515666. Considerando que 

a parte promovida não foi citada e intimada para audiência de conciliação 

designada de id. 14172190. Ante o exposto, proceda-se a Senhora 

Gestora o agendamento de data para realização de nova audiência de 

Conciliação, bem como seja intimada a parte requerida no endereço por ela 

indicada no id 15155666, qual seja: SEPN Quadra 508, Conjunto C, 2º 

Andar, Asa Norte, Brasília – DF. Cep: 70.740-543. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT 14 de 

Junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000500-97.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ADRIANE APARECIDA 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, 

Trata-se de ação de restituição de retenção ilícita de verba salarial com 

pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, 

ajuizada por ADRIANE APARECIDA MARQUES DE SOUZA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos já devidamente qualificados. Argumenta a 

parte autora, em síntese, que o banco requerido reteve sem aviso prévio a 

mesma, à quantia no valor de 218,30 (duzentos e dezoito reais e trinta 

centavos) no mês de julho/2018, referente ao pagamento do seu salário 

do mês de Junho/2018, e o valor de R$ 104,96, (cento e quatro reais e 

noventa e seis centavos) no mês de agosto/2018, referente ao pagamento 

do salário do mês de julho de 2018, totalizando um valor de R$ 323,26 

(trezentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos ), o que ocasionou 

um desequilíbrio financeiro na vida da mesma. Aduz ainda, que ao 

comparecer na agencia do banco requerido, para saber o que estava 

acontecendo, foi informada que os valores retidos do seu salário, seriam 

referentes a quitação de um empréstimo denominado BB CRÉDITO 

REESCALONAMENTO, em que o valor da prestação era de R$ 99,95 

(noventa e nove reais e noventa e cinco centavos). Outrossim, argumenta 

que a atitude o banco promovido é totalmente ilegal, pois existem outras 

maneiras de cobrança para que o requerido receba a dívida. Neste 

contexto, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que a 

requerida devolva o dinheiro retido da sua conta indevidamente, sob pena 

de aplicação de multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da prova, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação. 

Pois bem. De início, cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada 

visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que através dela a parte requerente não 

pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, 

obter a satisfação provisória do direito. É consabido que para a 

concessão da tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

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 

risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória 

das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos 

lançados pela parte autora e os documentos juntados aos autos não 

permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a concessão 

da tutela de urgência. Isto porque, ao compulsar os autos, após análise 

dos documentos anexados junto a inicial, observo que inexistem 

elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo 

prudente, portanto, aguardar a instrução processual para melhores 

esclarecimentos dos fatos. Ora, em tendo a parte autora descurado em 

demonstrar a verossimilhança das alegações, não há que falar-se em 

concessão da tutela de urgência para restituição dos valores retidos 

indevidamente. Ademais, o renomado professor FREDIE DIDIER JR. 

preleciona que: “O “receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, 

mencionado no art. 273, CPC, que justifica a antecipação da tutela 

assecuratória é aquele risco de dano: i) concreto (certo), e, não, 

hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) 

atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) grave, que tem aptidão 

para prejudicar ou impedir a fruição do direito”. (FREDIE DIDIER JR. E 

OUTROS, Curso de Direito Processual Civil, Juspodivm, 8ª Ed., p. 557). 

Nesta linha de intelecção, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos 

primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela qual 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO, por outro lado, a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei 

nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda não 

tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

18 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000311-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

ROZELI ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PROCESSO: 1000311-62.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ROZELI ARAUJO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO 

CLARO-MT Vistos. Sobre a certidão id n.º 15147093, diga a parte autora 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Em 

seguida, tornem-se o autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José do Rio Claro-MT, 10 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 13664 Nr: 2974-55.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Estes autos vieram a mim conclusos em virtude da declaração de 

suspeição da magistrada titular (fl. 146, sem numeração nos autos), 

legitimando-se, destarte, a deliberação por parte deste magistrado, 

substituto imediato.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o executado, através de seu advogado (fl. 27), via DJE, 

acerca da penhora realizada, conforme Termo de fl. 141 e, seu cônjuge, 

se for o caso, a teor do disposto nos artigos 841 e 842 do CPC.

b) Expeça-se o competente mandado de avaliação do imóvel penhorado, 

intimando-se o exequente, o executado e seu cônjuge, se for o caso, nos 

termos do artigo 842 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

WILMAR EDIO MANEIRA, LIANE RAMBO MANEIRA, FRANCISCO CARLOS 

RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 655-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE DANTAS PEREIRA, LUIZ CARLOS 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.(...). INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação de prisão 

preventiva. Autorizo Beatriz Suelen de Carvalho Cordeiro, identificada nos 

autos, a visitar, nos mesmos termos e regras das demais visitas 

regulares, o seu convivente Bruce Dantas Pereira, enquanto estiver preso 

e perdurar o relacionamento afetivo.Destaco que referido direito poderá 

ser suspenso se constada qualquer irregularidade e/ou descumprimento 

das regras a ser noticiado nos autos pelo Diretor do estabelecimento 

prisional. 5. Cumpra a Secretaria Judiciária, com urgência, por se tratar de 

processo com réu preso, as seguintes providências;a)CIENTIFIQUE-SE o 

acusado, por meio de seu advogado, via DJE, e o Ministério Público, sobre 

inteiro teor da presente decisão.b)EXPEÇA-SE ofício ao nobre Diretor da 

cadeia pública para permitir a visitação de Beatriz Suelen de Carvalho 

Cordeiro a Bruce Dantas Pereira, com todas as demais regras 

administrativas inerentes. c)AGUARDE-SE o retorno da carta precatória 

encaminha ao Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT, com a finalidade de 

proceder a oitiva da testemunha Nilson Rodrigues Duarte [decisão fl. 

99].d)Juntada a Carta Precatória, intimem-se as partes para apresentação 

de memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Publico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 2910-25.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERV'S - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13194/MT, JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - 

OAB:23556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2910-25.2017.811.0033

Cód. 73951

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76016 Nr: 3770-26.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FÉLIX 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): FERNANDO FÉLIX DA SILVA, Cpf: 

01057446114, Rg: 1629311-8, Filiação: Claudemir Félix da Silva e de 

Marionilde Aparecida Gonçalves, data de nascimento: 15/03/1991, 

brasileiro(a), natural de São José do Rio Claro-MT, convivente, motorista, 

Telefone 66-3537-1277. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de justiça ao final assinado, no cumprimento 

de seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: FERNANDO FÉLIX 

DA SILVA, brasileiro, convivente, motorista, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 16293118 SSP/MT, inscrito no CPF/ MF sob n° 

010.574.461-14 nascido aos 13.03.1991, natural de São José do Rio 

Claro/MT, filho de Maronilde Aparecida Gonçalves da Silva e Claudemir 

Felix da Silva, com endereço indicado como sendo na Rua São Pedro, 

região central, na cidade de Nova Maringá/MT. Pela Prática do seguinte 

fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

12 de outubro de 2017, por volta das 18h00m, na residência comum do 

casal [...] FERNANDO FÉLIX DA SILVA ofendeu intencionalmente a 

integridade corporal da companheira/Vítima KASSIA CRISTINA SILVA 

SANTOS, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve 

descrita nas inclusas fotografias e provas médicas [...] Ante o exposto, 

incursa está à conduta de FERNANDO FÉLIX DA SILVA 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 [...] a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela 

pratica da infração penal que cometeu [...].

Despacho: Visto,Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

FERNANDO FELIX DA SILVA, dando-o (a) como incurso nas sanções 

descritas no artigo 129, paragrafo 9º, da Lei 11.340/2006.CITE-SE o 
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acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 08 (oito), sob pena de preclusão, nos termos do 

art. 396-A do CPP. Se necessário, providencie-se, nos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal, a citação do(s) réu(s) por edital, com prazo 

de 15 (quinze) dias.Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o(s) 

acusado(s) constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias, ficando 

desde já nomeado o Ilustre Defensor Público atuante nesta 

comarca.Venham aos autos certidão de antecedentes criminais do(s) 

denunciado(s) desta Comarca. Determino sejam solicitadas informações 

sobre os antecedentes do(s) acusado(s) no Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, 

ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 18 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000500-40.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS POSSEBON NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. LUIS FELIPE LARA DE SOUZA Dados do processo: Processo: 

1000500-40.2018.8.11.0033; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FIAGRIL Parte Ré: REQUERIDO: JARBAS 

POSSEBON NUNES . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: FIAGRIL 

Endereço: AMAZONAS, 453-S, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 FINALIDADE(S): INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que informe o endereço da parte requerida com a exata coordenada 

geográfica para cumprimento da diligência. LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) 

INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado. Despacho/Decisão: Vistos em correição.1. Recebo a presente 

carta precatória, porque devidamente instruída nos moldes do artigo 260 

do Código de Processo Civil.2. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo as cópias do mandado e da contrafé, como fiéis reproduções 

dos originais. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens de estilo. Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) LUIS FELIPE LARA 

DE SOUZA Juiz de Direito. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro de 

2018. Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

MUNIR MARTINS SALOMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000566-20.2018.8.11.0033; Valor causa: $7,824,720.00; Tipo: 

Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIA BARROS DA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE, EXTRA 

EQUIPAMENTOS LTDA, EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME 

PELO PRESENTE, INTIMO VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 950,00 

(NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). OUTROSSIM, INFORMO QUE O 

VALOR MENCIONADO DEVERÁ SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 

Nº 10.778-6, AGÊNCIA 3628-5, BANCO DO BRASIL S/A, EM NOME DE D. 

S. OFICIAIS DE JUSTIÇA, CNPJ 97.425.557/0001-06, OPORTUNIDADE NA 

QUAL DEVERÁ SER JUNTADO O COMPROVANTE ORIGINAL DO 

PAGAMENTO NOS AUTOS, MEDIANTE PETIÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM 

3.3.7.2 DA CNGC CONSTANDO O NÚMERO E O CÓDIGO DO PROCESSO A 

QUE SE REFERE. FICA ADVERTIDO QUE O DEPÓSITO DEVERÁ SER 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro 

de 2018. Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78983 Nr: 1054-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso em que as partes formalizaram 

acordo no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, com parecer favorável do Ministério Público.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar, 

por sentença, o acordo de fls. 57/58, o qual regerá o divórcio e a partilha 

dos bens do casal litigante.

Sem custas e despesas processuais, ante a assistência judiciária gratuita 

deferida.

Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes.

Ciência ao Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, considerada a 

expressa renúncia ao direito de recorrer, e, em seguida, expeça-se 

mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro Civil 

competente, inclusive para alteração do nome do cônjuge virago, que 

voltará a chamar-se Poliana Maschio Marino.

Após, arquive-se o processo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 232-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 b) Intime-se o Executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, satisfazer a 

obrigação, nos seguintes termos: (i) entrega do veículo no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à exequente; (ii) realização da reforma 

no imóvel matriculado sob o número 7631 (telhado, piso, pintura, parte 

elétrica e hidráulica e mudança do banheiro); e (iii) contratação de plano 

de saúde (UNIMED) aos filhos menores, sob pena de incidir em multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de 

sua periodicidade e até sua exclusão nas hipóteses previstas no artigo 

537, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21999 Nr: 1857-24.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONICIO OLIVEIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALBERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RICARDO GENTELINI - 

OAB:11157-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDILSON DA CRUZ - 

OAB:7478/MS

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que ONICIO 

OLIVEIRA BONFIM move em desfavor de CLAUDINEI ALBERTIN.

Após o trâmite regular do processo, aportou-se, às fls. 158/160, petição 

informando que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 158/160, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

DETERMINO o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições 

incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula nº 631 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Sete Quedas - MS, apenas no tocante 

estes autos. Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório competente.

DETERMINO, ainda, o cancelamento da venda judicial do imóvel penhorado, 

objeto da matrícula nº 631 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Sete Quedas – MS. Para tanto, OFICIE-SE ao juízo daquela Comarca, 

vez que expedida carta precatória à fl. 151.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Certifique-se o trânsito em julgado, considerada a expressa renúncia ao 

direito de recorrer (fl. 159-verso) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 7864 Nr: 1946-23.2003.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, manifeste-se acerca dos documentos juntados às fls. 107/109.

b. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28700 Nr: 2579-87.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Lucas do RioVerde/MT, na Quarta Vara Criminal, no 

dia 09/10/2018 às 16:20 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 2283-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO a postulação da parte exequente [fls. 90/91], uma vez que 

não há comprovação de esgotamento dos meios de citação do executado.

Ademais, na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 84, consta a 

informação de que o requerido reside na cidade de Sinop - MT

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, junte aos autos o endereço atualizado do executado, ou demonstre 

esgotamento dos meios de citação, sob pena de extinção processual.

b. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 507-88.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Magalhães Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, responda aos embargos de fls. 65/68, nos 

termos do art. 702, § 5º, do CPC.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73871 Nr: 2864-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA ALCARDE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29149 Nr: 3028-45.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RICARDO GENTELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALBERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RICARDO GENTELINI - 

OAB:11157-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDILSON DA CRUZ - 

OAB:7478/MS

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença que FABIANO RICARDO 

GENTELINI move em desfavor de CLAUDINEI ALBERTIN.

Após o trâmite regular do processo, aportou-se, às fls. 139/140, petição 

informando que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 139/140, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

DETERMINO o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições 

incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula nº 631 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Sete Quedas - MS, apenas no tocante 

estes autos. Para tanto, OFICIE-SE ao Cartório competente.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Certifique-se o trânsito em julgado, considerada a expressa renúncia ao 

direito de recorrer (fl. 140) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 2740-87.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA MULT CORRETORA LTDA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O, WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 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.: 24489 Nr: 1736-59.2009.811.0033

 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: NORBERTO PEDRO KERKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30136 Nr: 889-86.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSÉ REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 127 para desentranhar 

os documentos que acompanharam exordial, mediante substituição por 

cópias.

2. Realizado o procedimento, retornem os autos ao arquivo.

3. Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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: redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 19 de outubro de 2018 , às 15:20 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro de 2018. 

ADRIANA CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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: redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 19 de outubro de 2018 , às 15:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro de 2018. 

ADRIANA CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-14.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA LOPES SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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: redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 19 de outubro de 2018 , às 16:00 
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horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro de 2018. 

ADRIANA CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-96.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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: redesignar 

Audiência de Conciliação para o dia 19 de outubro de 2018 , às 16:20 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 19 de setembro de 2018. 

ADRIANA CALHEIROS MORETTI Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIA MARIA VIEIRA OAB - 855.246.701-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente intimo Vossa Excelência, na qualidade de 

advogada da parte requerente, a apresentar impugnação à Contestação 

caso entenda necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, 19 de setembro de 2018. ADRIANA CALHEIROS MORETTI 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Comunicado

TERMO DE CESSÃO Nº 001/2018-TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 

MÓVEIS POR TEMPO DETERMINADO, SENDO CEDENTE O ESTADO DE 

MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E CESSIONÁRIO A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSO – UNEMAT-Pelo presente instrumento particular de Cessão de Uso 

de Bens Móveis por prazo determinado, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Poder Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, situado no Centro Político 

Administrativo, nesta Capital, doravante denominado CEDENTE, 

representado neste ato pelo Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Vila Rica, com endereço 

comercial acima mencionado, e, do outro lado, a UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, inscrito no CNPJ sob o n.º 

01.367.770/0001-30, com sede à Av. Perimetral Sul, s/nº, Bairro Bela 

Vista, Vila Rica/MT, neste ato representada por Ernestina Noronha de Lima 

Souza, residente e domiciliado Rua 62, nº 155, Setor Oeste, Vila Rica/MT, 

portador da Cédula de Identidade nº 1160081-0 SSP/MT, e do CPF nº 

822.798.101-15, doravante aqui denominado CESSIONÁRIO, têm posto e 

acordado o presente instrumento de CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 

POR TEMPO DETERMINADO, mediante as cláusulas e condições 

seguintes:CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO- 1.1O CEDENTE, 

possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 

móveis, classificados pela Diretoria do Foro como em desuso no 

funcionamento do órgão CEDENTE, abaixo relacionados, resolve cede-los 

a título gratuito, pelo prazo determinado de 01 (um) ano, a contar da data 

da assinatura do presente Termo.

ITEM TOMBO TOMBO

 ANTIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL MARCA MODELO VALOR(R$)

01 161197 - Ar condicionador, marca Springer Carrier – Split – 48000 btus, 

space/frio ARP 176/2014 SPRINGER SPLIT -------

02 118072 94340 Ar condicionador, marca Komeco – Split – 60000 btus 

KOMECO SPLIT ----

VALOR TOTAL DA CESSÃO R$ 0,00

 1.2. O prazo fixado no "caput" poderá ser prorrogado mediante a 

celebração de Termo de Aditamento, desde que o CESSIONÁRIO 

manifeste o seu interesse mediante comunicação prévia feita, no mínimo, 

90 (noventa) dias antes do término da vigência deste instrumento de 

Cessão de Uso, e aceito pelo CEDENTE.1.3. O CEDENTE, a qualquer 

momento, poderá revogar a presente Cessão de Uso, caso em que o(s) 

bem (ns) deverá (ao) ser devolvido(s) imediatamente pelo CESSIONÁRIO, 

no mesmo estado de conservação que foram entregues.CLÁUSULA 

SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS2.1. Os bens descritos na cláusula 

anterior estão sendo cedidos por tempo determinado para fins de 

interesse público, uma vez que momentaneamente não estão sendo 

utilizados por esta instituição.2.2. Neste ato e por este instrumento de 

cessão, o CEDENTE se compromete a ceder por tempo determinado ao 

CESSIONÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a cessão dos bens 

descritos na Cláusula Primeira, mediante as condições ajustadas no 

presente termo.2.3. O CEDENTE, com a aceitação da CESSIONÁRIA, 

transfere de logo a posse e as obrigações referentes aos bens cedidos, 

em conformidade com a Portaria n.º 941/2010-TJ.CLÁUSULA TERCEIRA – 

DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO3.1. A presente cessão por tempo 

determinado atenderá ao Conselho Tutelar de Campo Verde, que 

demonstrou interesse público da presente cessão; CLÁUSULA QUARTA – 

DOS ENCARGOS DA CESSÃO E DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA4.1. 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em 

relação a escolha por outras formas de alienação, pressuposto 

autorizativo de licitação dispensada que, com base na alíena "a", do Item II, 

do artigo 17 da Lei n° 8.666/93 (ou art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 – 

no caso de Associações, no valor limite de R$ 8.000,00 – oito mil reais), dá 

permissão à cessão de materiais considerados neste momento inservíveis 

para fins de uso e interesse social do CESSIONÁRIO, desde que atenda 

as seguintes condições:4.2. O CESSIONÁRIO se compromete a destinar 

os bens cedidos para fins do interesse social, descrito na Cláusula 

Terceira, objeto deste instrumento, a (informar a destinação a ser dada ao 

bem doado); e responsabilizar-se por qualquer dano ou extravio, a partir 

da data de assinatura deste termo.4.3. Em caso da não utilização dos 

bens cedidos para os fins e forma a que se propõe esta CESSÃO POR 

PRAZO DETERMINADO, de modo a vincular a utilização ao fim social 

pretendido, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, será promovida a 

revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o direito de 

reclamar a restituição do bem cedido, podendo realocá-lo em outra 

instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao 

CESSIONÁRIO;4.4. Fica vedada a alienção, transferência, subcessão ou 

doação dos bens inservíveis cedidos ao CESSIONÁRIO, salvo no caso do 

objeto cedido se tornar inservível para este, sendo obrigatória a prévia 

anuência por escrito do CEDENTE, sob pena, em qualquer caso, de 

reversão;4.5. O CESSIONÁRIO declara que a utilização do(s) bem(ns) 

objeto deste termo de cessão dar-se-á(ão) em consonância com os 

princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública;4.6. O 

CESSIONÁRIO arcará com as despesas de todos os consertos e 

manutenções necessárias ao bom funcionamento dos bens móveis, bem 

como com as despesas de transporte, seguro, armazenamento, guarda ou 

quaisquer outras que venham a incidir sobre eles;4.7. Fornecer todas as 

informações e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em virtude deste Termo;4.8. O CESSIONÁRIO se 

obriga a zelar pela integridade do (s) bem (s), conservando-o (s) em 

perfeito estado;4.9. O CESSIONÁRIO devolverá o(s) bem(ns), objeto(s) do 
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presente ajuste, em perfeitas condições de uso e no estado em que foram 

entregues, ressalvado o seu desgaste normal, tanto na hipótese de 

término do prazo fixado na Cláusula Primeira, como no caso de sua 

rescisão antecipada;4.10. O CESSIONÁRIO encaminhará ao Tribunal de 

Justiça/Coordenadoria Administrativa, até o mês de setembro de cada ano, 

inventário do(s) bem(ns), devendo constar: a descrição, número do 

tombo, número do tombo antigo, marca, modelo, valor quando da presente 

cessão, depreciação, desempenho, se houve manutenção/conserto, sua 

localização e a destinação dada, em consonância com os procedimentos 

estabelecidos pelo Marco Regulatório 941/2010-TJ; 4.11. O CESSIONÁRIO 

se obriga a permitir ao CEDENTE a fiscalização do(s) bem(ns) a qualquer 

tempo;4.12. Em caso de perda, a qualquer título, ou dano ao(s) bem(ns) 

cedido(s), comunicar imediatamente e ressarcir o CEDENTE pelos 

prejuízos causados, podendo, a critério expresso deste, tal reposição ser 

realizada por bem(ns) de igual valor, espécie, qualidade e 

quantidade;CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE-5.1. 

Colocar a disposição da cessionária o(s) bem (ns) objeto da presente 

cessão, no momento da assinatura deste Termo, livres de quaisquer 

embaraços ou ônus;5.2. Fiscalizar a utilização dos bens cedidos;5.3. 

Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas;5.4. Fiscalizar a 

regu la r i dade  d a  c e s s i o n á r i a ,  c o n f o r m e  d o c u m e n t a ç ã o 

apresentada.CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE 

CESSÃO6.1. Para assinatura do Termo de Cessão por prazo determinado 

o beneficiado deverá apresentar os seguintes documentos:6.1.1. relativos 

à Habilitação Jurídica:a) ato constitutivo, estatuto registrado em cartório, 

com a indicação da finalidade não lucrativa, acompanhado de documentos 

de eleição de seus representantes legais. Os documentos deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;b) 

cópia de documento de identidade dos representantes legais.6.1.2. 

relativos à Regularidade Fiscal:a) prova de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas(CNPJ);CLÁUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA DOS 

BENS7.1. A remoção dos bens cedidos, que encontram-se no Fórum da 

Comarca de Campo Verde, deverá ser feita no ato da assinatura do 

presente Termo de Cessão, e as despesas a ela inerentes correrão por 

conta do CESSIONÁRIO.CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA8.1. O 

CEDENTE, com a aceitação do CESSIONÁRIO, transfere de logo a posse e 

as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 

17, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 941/2010-TJ 

– Marco Regulatório disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e 

imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.CLÁUSULA 

NONA - DA REVERSÃO-9.1. Na hipótese de não cumprimento do 

estabelecido em qualquer das cláusulas e condições deste instrumento 

por parte do CESSIONÁRIO, a presente cessão se resolverá 

automaticamente, revertendo o patrimônio ao CEDENTE, sem que haja 

qualquer tipo de indenização;CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO-10.1. 

O presente Termo de Cessão será publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua 

assinatura.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA-11.1. O 

presente Termo de Cessão terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso.CLÁUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA - DO FORO-12.1. Fica eleita a Comarca de Vila Rica, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o foro 

competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir 

questões oriundas do presente Termo de Cessão, não resolvidas na 

esfera administrativa.12.2. E, para validade deste ato jurídico, assinam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.Vila Rica-MT, 

17 de setembro de 2018.CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA-JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO-CEDENTE-UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – UNEMAT REPRESENTADA POR ERNESTINA 

NORONHA DE LIMA SOUZA ÓRGÃO / ENTIDADE CESSIONÁRIO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66047 Nr: 1593-07.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS ROCHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Passo a análise do pedido de revogação da prisão decretada às fls. 

96/99.Em que pese o posicionamento do Ministério Público Estadual (fls. 

115/116), alegando que a parte ré não demonstrou a necessária alteração 

fática apta a ensejar o deferimento do requerimento de liberdade 

provisória entabulado, verifico, entretanto, que o documentos acostado às 

fls. 107 promove a superação dos requisitos ensejadores da presente 

segregação cautelar.Cuida-se analisar que os documentos juntados às 

fls. 107, qual seja, procuração ad judicia constando endereço certo do 

acusado, atestando sua residência fixa.Ademais, verfico não 

permanecerem os requisitos ensejadores da prisão cautelar, a qual 

fundamentou-se como garantia da ordem pública e resguardar uma 

possível fulga. Eis que comprovado está o endereço certo e sabido do 

acusado, para que este coopere com o deslide da instrução processual e 

sua manifestação voluntária nos autos e apresetanção à autoridade 

policial, afim de esclarecer os fatos. In casu, sem maiores ilações, verifico 

que não subsistem os fundamentos do decreto de prisão lançados na 

decisão de fls. 96/99, vez que o apenado não se encontrava foragido, 

pelo contrário, com domicílio fixo na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT. 

Diante disso, defiro o requerimento formulado pela parte ré João Carlos 

Rocha Gonçalves às fls. 108/114 e revogo o mandado de prisão 

preventiva expedido às fls. 96/99, relativa aos fatos em apuração no 

presente feito, expeça-se contramandado de prisão.Dê-se baixa no 

mandado de prisão expedido neste feito.No mais, apresentada a resposta 

(fls. 108/114) e não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), 

mantenho o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 15h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44729 Nr: 1698-57.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURARO TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o termino da suspensão dos autos, impulsiono para intimação da 

parte autora através do seu advogado, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 1235-13.2016.811.0049

 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: ADELINO BELLÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILI KNABBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

 Acolho a justificativa do perito (fl. 141), em consequência, nomeio como 

perito o Senhor Luiz Antônio Silvio Pereira, perito contábil, domiciliado em 

Rondonópolis-MT, na Rua Fernando Correia da Costa, nº 697 – Bairro Vila 

Aurora, CEP 78.740-000, para realizar um balanço contábil na empresa 

A.Bellé & Cia, no período de Janeiro de 2010 até a data da pericia.

 Intimem-se as partes no prazo de 15 dias, para apresentar quesitos, 

arguir suspeição ou impedimento.

 Após, intime-se o perito para apresentar propostas de honorários a ser 

suportado pelas partes em 50% para cada uma delas.

 Cumpra-se.
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Vila Rica/MT, 17 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 1823-83.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTÔNIO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Mario Antônio Nicolli com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 08/02/2017 - (fl.55), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é uma trabalhadora rural 

em regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício 

pretendido. Ainda mais contando com 61 anos. Suma para implantação: 

Mario Antônio Nicolli, brasileiro, casado, trabalhador rural, RG n.° 

2063017-4 SSP/MT, CPF n.°148.546.519-20, nascido em 06/12/1956, 

natural de Nova Prata-RS, filho de Antonio Nicolli e Maria Grotto Nicolli, 

residente e domiciliado na Fazenda São Roque- Projeto Promissão, Zona 

Rural, Município Vila Rica-MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 08/02/2017. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 2411-27.2016.811.0049

 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: DOMINGO LOPES MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade o trabalhador Domingos Lopes Marinho com qualificação abaixo, 

e declarar o seu direito de receber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 24/08/2016 - (fl. 26), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 63 anos. Suma para implantação: Domingo 

Lopes Marinho, brasileiro, casado, ruricola, RG n.° 557.255 SSP/PA, CIC 

n.° 155.789.682-87, nascido em 05/08/1955, natural de Conceição do 

Araguaia/GO, filho de Germano Lopes Dias e Eusébia Souza Marinho, 

residente e domiciliado no Projeto Assentamento Aracati, Chácara DLM, 

Zona Rural, Município Vila Rica - MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 24/08/2016. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53612 Nr: 851-50.2016.811.0049

 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: ADIR BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA SILVA DE BARROS - 

OAB:40.536/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Intime a requerida para justificar sua ausência a audiência no 

prazo de 10 (dez) dias, após conclusos. Cumpra-se”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 191-18.2000.811.0049

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEMES DE SOUZA, FRANCISCO 

SANTANA DOS SANTOS, ELISMAR DA CONCEIÇÃO DIAS, KEYLLO DE 

SOUZA FERREIRA, ELISMAR DA CONCEIÇÃO DIAS, ALFRANIO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS LEMES DE SOUZA, viuvo(a), 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO SANTANA DOS 

SANTOS, Cpf: 19854102149, Rg: 580.086, Filiação: Miguel Ferreira dos 

Santos e Terezinha Pereira dos Santos, data de nascimento: 05/08/1957, 

brasileiro(a), natural de Alvorá do Oeste-GO, casado(a), motorista, 

Telefone (66) 8425-2623, atualmente em local incerto e não sabido 

KEYLLO DE SOUZA FERREIRA, Cpf: 56715277168, Rg: 346.284.9-70346, 

natural de Goiania-GO, casado(a), assistente admistrativo, Telefone 66 

9681 0101, atualmente em local incerto e não sabido ALFRANIO JOSÉ DA 

SILVA, Cpf: 25240021104, Filiação: Cristino Ramiro da Silva e Francisca 

Ferreira da Silva, brasileiro(a), separado(a) judicialmente e atualmente em 

local incerto e não sabido ELISMAR DA CONCEIÇÃO DIAS, Rg: 

1.911.434-6, Filiação: Jose Pereira Dias e Maria Luiza da Conceição, data 

de nascimento: 21/11/1977, brasileiro(a), natural de Santa Terezinha-MT, 

solteiro(a), vaqueiro. 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: 1. Trata-se de inquérito policial em trâmite entre as partes acima 

nominadas.2. Houve manifestação ministerial (fl. 149).3. Relatei e decido.4. 

Digo eu, considerando-se: I) a pena em abstrato do delito em persecução 

à luz do art. 109 do Código Penal; e II) que desde a data do cometimento do 

ilícito respectivo houve o transcurso do lapso temporal referido sem a 

constatação de qualquer causa interruptiva da prescrição, colhe-se que 

não há mais interesse de agir do Estado no tocante ao processamento do 

vertente feito, justamente, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO PUNITIVA 

ESTATAL, razão pela qual DECLARO a ocorrência desta causa de 

extinção da punibilidade, forte no art. 107, IV do CP, quanto aos ilícitos em 

comento, a saber, CP art(s). 155, “caput”, 180, § 3º e 307, relativamente 

AFRÂNIO JOSÉ DA SILVA, KEYLLO DE SOUZA FERREIRA, FRANCISCO 

SANTANA DOS SANTOS, RUBENS LEMES DE SOUZA e ELISMAR DA 

CONCEIÇÃO DIAS, autos n. 2005/97, Cód. 1519. 5. Nada sendo requerido 

pelas partes, arquive-se com as anotações e baixas de estilo após a 

adoção das medidas de praxe. Não há custas.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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 04 de setembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44892 Nr: 1862-22.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE PAULA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DE PAULA CASTRO, Cpf: 

91856264149, Rg: 4468048, Filiação: Valdecy de Castro e Leontina de 

Paula Castro, data de nascimento: 18/07/1978, brasileiro(a), natural de São 

Miguel do Araguaia-GO, corretor, Telefone 84446862. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NARRA A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NO DIA 07 DE 

AGOSTO DE 2013, O DENUNCIADO ALESSANDRO DE PAULA CASTRO, 

PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, PROVOCOU LESÃO 

CORPORAL EM SUA EX-COMPANHEIRA FABIANA DE SOUZA MATOS, 

INCURSANDO NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 129 §9º DO 

CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI 11.340/06. A 

DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 10 DE OUTUBRO DE 2016.

Despacho: Vistos.Tendo em vista a resposta de ofício, juntado às fls. 

71.Defiro o pedido Ministerial de fls. 69, cite-se o réu por edital, nos termos 

do artigo 361 do CPP.Transcorrido o prazo sem resposta do réu, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para os fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 04 de setembro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34303 Nr: 377-92.2014.811.0035

 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: Neuzicleuma Alves Rosa

 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 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.: 54070 Nr: 377-53.2018.811.0035

 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: Joaquim Francisco Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 54070

DESPACHO.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a cota ministerial de 

ref.51, especialmente, sobre a conversão da ação em tomada de decisão 

apoiada nos termos do art.1783 –A do CPC, prazo 15 (quinze) dias.

Após, com a manifestação, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57599 Nr: 1568-36.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelir Antônio Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 57599

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem à missiva e outros com isenção legal de custas 

prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o 

caso requer.

 Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecante, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 1529-39.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISLEY PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011-0/MT

 Cód. 57494

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 430 de 630



o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 03 de outubro de 2018, às 14h45min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 703-13.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 54874

Vistos em correição.

 Ante a ausência de comprovação da mora, intime-se a parte autora para 

que comprove que constituiu o requerido em mora, no prazo de 30 dias, 

sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42758 Nr: 1550-72.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Cardoso de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Tramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERCI RAMOS TEIXEIRA - 

OAB:7982/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 Desta feita, considerando que a parte autora devidamente intimada para 

manifestar-se sobre o mandado de Ref.22, escusou-se de tal obrigação, 

determino a devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as 

devidas cautelas e nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49407 Nr: 1726-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI REZENDE DA SILVAWORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

 Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48910 Nr: 1596-27.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO, Juízo da Comarca de Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT, 

GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

 Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48649 Nr: 1534-84.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Dourados - MS., 

Empreendimentos Imobiliários Recanto das Gaivotas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT, Janete 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE BIAGI DE LIMA - 

OAB:11.035/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 Desta feita, considerando que a parte autora devidamente intimada para 

recolhimento das custas judiciais, escusou-se de tal obrigação, determino 

a devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as devidas 

cautelas e nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48430 Nr: 1342-54.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A, Juízo de Direito da 2ª Vara 

Civel da Comarca de Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Santos, Juizo da Comarca de 

Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Ref.29 por persistirem os motivos de Ref.24.

Considerando a certidão de Ref.20, devolva-se a presente missiva ao 

juízo deprecante, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50075 Nr: 1945-30.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 431 de 630



 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISON MARTINS DA SILVA 048513061

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50075

Em correição

DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade apresentada aos autos na Ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41427 Nr: 767-80.2017.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso do Sul - OAB:, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, e 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reconheço, de ofício, a incompetência absoluta desta Vara Única da 

Comarca de Alto Taquari/MT para processar e julgar o pedido de 

regulamentação de visitas proposto pelo requerente.Cumpra a Secretaria, 

com urgência, as seguintes providências:a)Intimem-se a representante da 

requerente e o requerido.b)Cientifique-se o Ministério Público Estadual do 

inteiro teor desta decisão;c)Preclusa a via recursal, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Juízo de Chapadão do Sul/MS, grafando na 

missiva as nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50097 Nr: 1955-74.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington de Sá Trapia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Sarkis Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência.Nos termos do artigo 334 

e parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTA-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação 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, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 2031-98.2018.811.0092

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TIBERIO LUZ - 

OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC e PL PESQUISA E PRODUÇÃO 

DE SEMENTES LTDA ajuizaram AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e GUILHERME AUGUSTIN 

alegando que são titulares dos direitos econômicos decorrentes de 

sementes de algodão dotadas de tecnologias inovadoras (GlyTol, TwinLink 

e WideStrike), cuja propriedade intelectual lhes garante o recebimento de 

compensação financeira dos agricultores que fazem uso do produto.

Alegaram ainda que há fortes indícios de que os réus utilizaram-se de 

sementes contendo os direitos de propriedade intelectual das autoras, no 

cultivo da safra de algodão 2017/2018, sem a devida compensação 

financeira.

Justificam a necessidade da produção antecipada da prova apontando a 

probabilidade de os réus já terem colhido a sua lavoura, que se encontra 

ainda com os restos culturais e fardões de algodão, e pretendem iniciar o 

plantio de soja nas mesmas lavouras no dia 24 de setembro, tendo que 

proceder ao preparo do solo antes disso.

Requereu a coleta das amostras ou dos restos cultivares de algodão a 

serem periciados, seguindo a metodologia indicada no doc. 16; e medição 

da área plantada com algodão até dia 19 de setembro próximo, por meio 

Oficial de Justiça e com o auxílio dos assistentes técnicos das Autoras 

nas 5 propriedades dos Réus (Fazendas Cacheira, Joaquim Prado, 

Mirante, Paraná e Santa Luzia), cujas localizações constam do item 2.3. da 

petição inicial.

 Para os fins do cumprimento da diligência pericial solicitou: (a) que a 

coleta das amostras seja filmada; (b) que os pontos de coleta sejam 

indicados por coordenadas georeferenciadas; e (c) que a medição da 

área plantada ocorra no ato da realização da diligência, mediante utilização 

de GPS.

Concluída a colheita das amostras, requereu a realização de prova 

pericial, a fim de que se possa constatar a utilização de sementes com 

direitos de propriedade intelectual das Autoras e tecnologias a eles aliadas 

nas lavouras dos Réus, localizada em suas 5 Fazendas (Cacheira, 

Joaquim Prado, Mirante, Paraná e Santa Luzia).

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o disposto no art. 381 do CPC, a produção antecipada da 

prova será admitida nos casos em que:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 432 de 630



I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

 II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflitos;

III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.

 Já o art. 382 do mesmo código estabelece que na petição, o requerente 

apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da 

prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de 

recair.

 No presente caso, de acordo com as alegações narradas pela parte e 

documentos que instruem a inicial, verifico presentes os requisitos legais 

exigidos para o deferimento da medida de caráter urgente.

 Isso porque, os fatos sobre os quais a prova deve recair foram 

precisamente indicados como sendo a forte suspeita de utilização de 

sementes com direitos de propriedade intelectual das Autoras e 

tecnologias a eles aliadas nas lavouras dos Réus, localizada em suas 5 

Fazendas (Cacheira, Joaquim Prado, Mirante, Paraná e Santa Luzia), sem 

a devida compensação financeira.

As alegações estão embasadas em documentos, fotografias, perícia já 

realizada em ação semelhante e especialmente na proibição de simples 

vistoria solicitada pelas autoras nos locais de cultivo das lavouras dos 

réus, mesmo depois de formalmente notificados, tudo a indicar a 

existência da irregularidade apontada na inicial.

 Outrossim, tratando-se de produto orgânico (algodão), a espera pelo 

momento regular de produção da prova em eventual ação ordinária pode 

resultar em grande dificuldade ou até mesmo impossibilidade de 

verificação da verdade dos fatos.

Além disso, o resultado da prova ora requerida pode servir para justificar 

ou evitar o ajuizamento de outra ação, devido à materialização dos fatos 

obtida por meio do resultado da prova pericial, conferindo economia e 

celeridade processual.

 Por fim, esclareço que ao final do procedimento o juiz não se pronunciará 

sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas 

consequências jurídicas, nos moldes do § 2º do art. 382 do CPC.

Nesse cenário, impõe-se o deferimento da produção antecipada de prova 

solicitada na inicial.

ANTE O EXPOSTO, defiro a produção antecipada da prova para 

determinar a coleta das amostras ou dos restos cultivares de algodão a 

serem periciados, com auxílio dos assistentes técnicos das autoras, nas 5 

propriedades dos Réus (Fazendas Cacheira, Joaquim Prado, Mirante, 

Paraná e Santa Luzia), cujas localizações constam do item 2.3 da petição 

inicial.

Esclareço que a diligência deverá ser acompanhada também pelos réus ou 

prepostos por eles indicados.

Durante o cumprimento da diligência deverá o Sr. Oficial de Justiça, com 

auxílio dos assistentes técnicos das autoras, providenciar: (a) a filmagem 

da coleta das amostras; (b) a indicação dos pontos de coleta por 

coordenadas georreferenciadas; e (c) a medição da área plantada, 

mediante utilização de GPS.

Após o cumprimento da diligência, as amostras deverão ser armazenadas 

em embalagens, lacradas e depositadas na Secretaria deste Juízo, até a 

realização da perícia.

 Em seguida, cite-se a parte ré sobre os termos da ação, consignando que 

neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, com fulcro no § 4º 

do art. 382 do CPC.

Nomeio desde já para realização da perícia a Real Brasil Consultoria e 

Perícia, podendo ser localizada na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1856, Sl. 1403, Bosque da Saúde, comarca de Cuiabá/MT 

(e-mail contato@realbrasil.com.br), telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos 

apresentados pelas partes. (Arts. 465, 466 e 473 do CPC)

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários.

Com a juntada da proposta de honorários, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de concordância 

efetuar o pagamento, no mesmo prazo.

Após a juntada do comprovante de depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para início dos trabalhos, cientificando em seguida as 

partes.

 Incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do despacho 

de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 465, §1º).

Autorizo o acesso dos autos ao Perito.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 2031-98.2018.811.0092

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TIBERIO LUZ - 

OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41227 Nr: 659-51.2017.811.0092

 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: Idelfonso Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 41227

I – Recebo a presente apelação apenas em seu efeito devolutivo.

II – Intimado, o apelado apresentou as contrarrazões.

III – Encaminhem-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª Região, com as 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49927 Nr: 1881-20.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, MIGUEL DOS 

SANTOS MARTINS, MARISA VON GROLL DREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 49227

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/ Reintegração de Posse com 

pedido de tutela antecipatória movida por LIQUIGÁ DISTRIBUIDORA S.A, 

em face de Miguel dos Santos Martins e Marisa Von Groll Dreier, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 26/28 a parte autora requereu a extinção do presente feito, uma 

vez que já distribuiu outra demanda perante este mesmo juízo (Código: 

49933 – Processo 1885-57.2018.8.11.0092), com o mesmo pedido e 

partes, bem como já recolheu as custas e taxas judicias.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1081-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimentos não identificados (sem 

representação conhecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172.594/SP, FERNANDA MARA PICÃO CORRÊA - OAB:127594, 

MARICÍ GIANNICO - OAB:149.850/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 47972

SENTENÇA

Trata-se de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

proposta por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A, em face de MOVIMENTOS NÃO 

IDENTIFICADOS.

A tutela de urgência foi deferida (fls. 133/134).

A parte autora peticionou (fls.143), requerendo a desistência do feito.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação da parte requerida ante a ausência de 

resposta no feito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas pelo autor.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36832 Nr: 329-88.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 36832

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 e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41835 Nr: 989-48.2017.811.0092

 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: Hernandes Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS MELEGATI LOURENÇO 

- OAB:378927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 41835

I – Recebo a presente apelação apenas em seu efeito devolutivo.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 1495-24.2017.811.0092

 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: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT

 Autos: 42667

I – Recebo a presente apelação apenas em seu efeito devolutivo.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 1640-46.2018.811.0092

 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: AGIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/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. 31, 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): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 510 Nr: 6-06.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nelson Naumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-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, ante a 

informação constante no alvará expedido às fls. 259, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36521 Nr: 211-15.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina 

Turchetto Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. 36521

Inicialmente, verifico que os embargos à execução de fls. 156/184 foram 

protocolados nos próprios autos da presente execução, infringindo o 

dispositivo do artigo 914, §1º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, determino o desentranhamento de fls. fls. 156/184, e nova 

distribuição perante o Cartório do Distribuidor por dependência do 

presente feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47146 Nr: 644-48.2018.811.0092

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro, VANIA MARIA CARRIJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS, PATRICIO JHONATAN 

BARBOSA GOELZER - OAB:24.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar a retirada 

do nome dos autores dos orgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16415 Nr: 769-02.2007.811.0092

 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: Gerardus Johannes Servantius Maria Michels, Maria 

Luisa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linck SA Equipamentos Rodoviários e 

Industriais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83161, Esdras Sirio Vila Real - OAB:8364/MT, 

Martiniano José da Silva - OAB:1397-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Barbosa Garcia - 

OAB:1854/GO, Luiz Emídio Dantas Júnior - OAB:7400-MT, PATRICIA 

JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8014

 Código 16415

DECISÃO

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que figuram como exequentes 

Gerardus Johannes Servantius Maria Michels e Maria Luisa Michels e 

como executada Linck S/A Equipamentos Rodoviários e Industriais.

A parte executada impugnou a decisão que deferiu a adjudicação dos 

bens penhorados, alegando, em síntese:

a) A inexigibilidade do título judicial;

b) Cerceamento de Defesa;

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, esclareço que as questões relativas à competência e 

inexigibilidade da execução já foram devidamente apreciadas e 

reapreciadas, inclusive pelas instâncias superiores, estando atualmente 

cobertas pelo manto da preclusão e coisa julgada.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa, esclareço que 

embora a decisão anterior tenha deferido a adjudicação antes da 

intimação do devedor, condicionou a concretização do ato para o caso de 

inexistência de impugnação ou rejeição desta (contraditório diferido), não 

havendo falar em qualquer prejuízo. Tanto que foi possível ao executado 

apresentar a presente impugnação antes da efetivação da adjudicação.

 Em relação às decisões que homologaram as avaliações, não há qualquer 

notícia de deferimento de efeito suspensivo em recurso capaz de interferir 

no andamento do feito. Assim, torna-se desnecessário aguardar o 

“trânsito em julgado” de tais decisões para prosseguimento da execução.

 Ressalto, por fim, que a presente ação teve início no longínquo ano de 

1987 (mais de 30 anos) e até a presente data não teve fim, havendo 

tempo mais do que suficiente para pagamento do débito por parte do 

devedor, porém, até o presente momento não o fez.

ANTE O EXPOSTO, REJEITO a impugnação à adjudicação de fls. 

1378-1383vº.

Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização do débito e das 

avaliações.

Após, expeça-se o AUTO DE ADJUDICAÇÃO, na forma do § 1º do art. 877 

do CPC.

Alto Taquari/MT, 17 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 648-32.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Joel de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. 21837

SENTENÇA

O exequente pugnou pela extinção do processo, face ao pagamento do 

débito pelo executado (fls. 32/33).

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 

MAURÍCIO JOEL DE SÁ o que faço com resolução de mérito, condenando 

a parte executada no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.I.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40285 Nr: 91-35.2017.811.0092

 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: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DA COSTA - 

OAB:241565

 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, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para comparecer na secretaria deste juízo, 

vinsado proceder a retirada do formal de partilha já expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 758-19.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Alexandre Alves Maximo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Alves da Silva - 

OAB:8563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de exoneração de alimentos impetrada por LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA em face de EMERSON ALEXANDRE ALVES 

MÁXIMO, todos qualificados nos autos.

Designada audiência de conciliação, esta não se realizou tendo sido 

determinado a remessa dos autos para este juízo.

 Expedida intimação para manifestação do autor, esta retornou com 

informação de que o autor não reside mais no endereço informado nos 

autos.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, diligenciando para informar seu novo endereço, 

mantendo-se inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 
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manifestação desta, com considerável lapso temporal, fato este que 

caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Desnecessária a intimação da parte requerida ante a falta de chamamento 

inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 Intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os embargos opostos as fls.107-116 (Art. 1.023, § 

2º, do CPC), bem como sobre o pedido de fls.117-128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 2037 Nr: 627-03.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARISTEU DE REZENDE, UBIRATAN 

VILELA, ENÉSIO ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Silvia 

Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorival Marcolino Claro - 

OAB:5236/MT

 Certifico, em cumprimento a determinação de fls. 198, que serve a 

presente para fins de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38287 Nr: 1101-51.2016.811.0092

 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): CHURRASCARIA E LANCHONETE TAQUARI 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado pelo 

BANCO DO BRASIL S.A em face da CHURRASCARIA E LANCHONETE 

TAQUARI LTDA ME, para, com fulcro no art. 702, §8º do Código de 

Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação dos 

requeridos em pagar ao autor a importância de R$ 120.260,58 (cento e 

vinte mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), 

consubstanciada no inadimplemento do Contrato de Termo de Adesão ao 

Regulamento do Cartão BNDES, sob o nº 451.501.121, datado de 

19/10/2011, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo 

os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte requerida no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se.P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32628 Nr: 431-81.2014.811.0092

 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: Sebastiana Rosa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Prado de Carvalho - De Cujus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Pereira de Souza - 

OAB:2964/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 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte interessada, 

por meio de seu advogado, para proceder ao devido recolhimento das 

custas para expedição do formal de partilha.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19946 Nr: 93-49.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleuson Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEUSON FERREIRA, Rg: 1748227-5, 

Filiação: Wanderleia Aparecida Ferreira, data de nascimento: 08/03/1987, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: AUTOS N. 93-49.2010.811.0092 – Código: 19946IMPUTAÇÃO: 

Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei n. 

10.826/2003.DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSODENUNCIADO: GLEUSON FERREIRAVis tos em 

Correição.Cuida-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GLEUSON FERREIRA, 

imputando-lhe as sanções previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, 

c/c o artigo 14 da Lei n. 10. 826/2003. Consta na inicial acusatória às fls. 

09/11 que no dia 12 de janeiro de 2010, nesta urbe, nas dependências do 

“Bar da Dona Maria” o denunciado trazia consigo um total de 11 (onze) 

“papelotes” de substância entorpecente conhecida como 

“maconha”.Ainda, em buscas realizadas no veículo do denunciado, os 

policiais apreenderam uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 22. 

Juntou-se ao processo auto de constatação preliminar de substância 

entorpecente (fls. 56/57), narrando que a droga encontrada com o réu 

seria a popularmente conhecida por maconha, bem como o auto de exame 

de eficiência de arma de fogo (fls. 71/72).Laudo pericial de fls. 127/128 

traz em seu teor a conclusão de que se trata de maconha, em um total de 

35g (trinta e cinco gramas).O réu foi preso em flagrante no dia 12 de 

janeiro de 2010. O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar 

às fls. 94/96.A denúncia foi recebida no dia 24 de março de 2010 (fl. 103) 

e designada audiência de instrução e julgamento.Em sede de audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem 

como ouvido o acusado.Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código 

de Processo Penal.Em sede de alegações finais, o Ministério Público 

pugnou pela procedência total da inicial acusatória. A defesa, por sua vez, 

pugnou pela absolvição por não existir prova suficiente para a 

condenação. Caso não seja esse o entendimento, requereu a aplicação da 

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei em questão e 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Eis o 

breve relatório. Fundamento.DECIDO.DO CRIME DE TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. DA MATERIALIDADE.A materialidade restou 

devidamente comprovada pelo auto de avaliação preliminar de substância 

entorpecente (fls. 56/57) e pelo laudo pericial de fls. 127/128 que 
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apresentaram resultado positivo para a presença de maconha.DA 

AUTORIA. A autoria também não comporta dúvidas. Durante a instrução 

criminal restou comprovada a autoria delitiva por parte do 

acusado.Observa-se que a droga (onze “papelotes” de cocaína) foi 

encontrada dentro de uma blusa de propriedade do acusado, em quantia 

muito superior à utilizada por quem é mero usuário (35 gramas). A 

circunstância em que se deu o crime configura típico caso de traficância 

de drogas, consoante remansoso entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – 

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM CONCATENADOS 

ACERCA DA TRAFICÂNCIA – RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE 

DELITO NA POSSE DE ENTORPECENTE – RECURSO DESPROVIDO.O 

depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais 

provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio 

probatório apto a fundamentar a condenação.As circunstâncias sociais e 

pessoais do insurgente, que é conhecido pela cercania policial como 

comercializador de entorpecentes, a forma como o entorpecente estava 

acondicionado, a apreensão de dinheiro trocado e os harmônicos e 

contundentes depoimentos dos policiais civis que o investigaram, 

revelam-se como fatores inibidores à desclassificação da imputação 

criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes ou a sua absolvição. 

Recurso desprovido. (Ap 80805/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

09/04/2015).Pouco crível a afirmação de que o réu é usuário, porquanto 

difícil supor que o acusado fizesse uso de tamanha quantidade de drogas, 

dentro de um bar.As testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao 

afirmar que encontraram a droga com o acusado, restando sua negativa 

na fase policial isolada do acervo probatório produzido. Portanto, dada à 

coesão dos depoimentos proferidos em Juízo em conjunto com o que foi 

produzido na fase policial, a autoria restou devidamente comprovada. 

Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:“APELAÇÃO 

CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – 

INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO 

COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CIRCUSTÂNCIAS 

EM QUE A DROGA FOI ENCONTRADA – DE OFÍCIO READEQUAÇÃO DA 

DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO EM FACE 

DA REINCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo comprovação 

através das circunstâncias do flagrante e das demais provas produzidas 

no decorrer da instrução criminal de que o ora apelante trazia consigo ou 

transportava o entorpecente apreendido, não há que se falar em 

absolvição por insuficiência probatória.2. Por não se tratar de reincidência 

específica, entendo justo e razoável a elevação de 06 (seis) meses da 

pena em construção, e não de 01 (um) ano, conforme utilizado pelo 

magistrado singular. “Ap, 53742/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/12/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2014”.Ainda no mesmo sentido:“TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES -MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 

PRESENÇA DE PROVA CONVINCENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INDICADOR DO TRÁFICO - A prova, no tráfico de entorpecentes, deve ser 

apreciada em seu conjunto, sendo de menor relevância pequenas 

divergências entre os relatos de testemunhas. Comprovada a 

materialidade delitiva pelo laudo de exame toxicológico e convincentes 

depoimentos testemunhais, impõe-se a responsabilização penal do 

infrator. A apreensão de substância entorpecente em poder do acusado 

evidencia sua destinação ao comércio ilícito, se tidas em conta sua maior 

quantidade e a forma de apresentação da droga apreendida, ou seja, 

dividida em tabletes. (Acórdão Nº 1.0016.05.044848-5/001(1) de TJMG 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de 26.01.2006 Magistrado 

Responsável: Hyparco Immesi) grifei.”Portanto, na seara jurídica, têm-se 

crime de perigo contra a saúde pública, não havendo dúvida de que o 

interesse da lei é o de preservar o estado de segurança e saúde dos 

cidadãos contra atos que os exponham a perigo; assim, o quadro 

probatório é suficientemente capaz de autorizar a condenação do 

denunciado.Passo a analisar o que foi requerido pela defesa, em sede de 

alegações finais.Como se vê, as provas dos autos nos remetem a uma 

conclusão satisfatória de que o acusado comercializava substâncias 

entorpecentes para obter lucro, razão pela qual deixo de aplicar as 

sanções do artigo 28 e o rito previsto no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei 

11.343/06.A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena, 

prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.Observa-se que o § 4º do 

artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que 

o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades 

criminosas nem integre organização criminosa.Compulsando atentamente 

o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, 

uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o réu se dedique a 

atividades criminosas ou pertença à organização criminosa. No tocante ao 

princípio da insignificância, os Tribunais Superiores já se manifestaram no 

sentido da não aplicação de tal princípio ao crime previsto no art. 33, da 

Lei nº 11.343/06.Senão vejamos:1. Princípio da insignificância e tráfico de 

entorpecentes. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se aplica 

o princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes: 

precedentes. De qualquer sorte, as circunstâncias do caso, 

especialmente se considerada a espécie da substância apreendida e a 

forma como estava acondicionada, não convencem de que o fato pudesse 

ser considerado penalmente insignificante. 2. Tráfico de entorpecentes: 

ausência de dados concretos que justifiquem a afirmação de inexistência 

de justa causa para a ação penal ou de atipicidade da conduta imputada 

ao paciente. 3. Corrupção ativa: improcedência da premissa da impetração 

de que o delito de corrupção ativa era de consumação impossível, dado 

que o policial tem poder de fato de não efetivar a prisão em flagrante (C. 

Penal, art. 17). (STF - HC: 88820 BA, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 

Data de Julgamento: 05/12/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 

19-12-2006.Tráfico de entorpecente. Desclassificação para uso pessoal. 

Inexistência de prova. Principio da insignificância. Inaplicabilidade. Causa 

especial de diminuição. Inviabilidade. Pena de substituição. Não cabimento. 

Recurso não provido. Para desclassificar a infração de tráfico para o 

crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 deve estar comprovado que o 

entorpecente destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal, 

ônus que incumbe ao acusado. No delito de tráfico ilícito de substância 

entorpecente não cabe a aplicação do princípio da insignificância em face 

da quantidade de droga apreendida. Sabe-se que o § 4º do art. 33 da Lei 

nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas 

poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o 

agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades 

criminosas nem integre organização criminosa. Se a pena foi fixada acima 

de 4 anos de reclusão, não há que se falar em substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito (art. 44, I, do CP). 

(TJ-RO - APL: 00123105020138220501 RO 0012310-50.2013.822.0501, 

Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 

28/01/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado 

no Diário Oficial em 06/02/2015.)APELAÇÃO PENAL. PEQUENA 

QUANTIDADE DE DROGA. APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO 

IMPORTA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA O ART. 33, § 3º, DA LEI DROGAS. FICOU DEVIDAMENTE 

COMPROVADO O ART. 33, DA LEI 11.343/2006 NA MODALIDADE 

ENTREGAR A CONSUMO OU FORNECER DROGAS, AINDA QUE 

GRATUITAMENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 

(TJ-PA - APL: 201330196333 PA, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA 

LOBATO, Data de Julgamento: 22/04/2014,1ª CÂMARA CRIMINAL 

ISOLADA, Data de Publicação: 25/04/2014)Logo, deixo de absolver o 

acusado, porquanto típica a conduta perpetrada, não havendo que se 

falar em insignificância na espécie.DO PORTE ILEGAL DE ARMA. DA 

MATERIALIDADEPois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz 

respeito ao delito incurso no art. 14 da Lei 10.826/03, em decorrência do 

porte de arma sem autorização legal ou regulamentar.A materialidade do 

crime tipificado na Lei que regulamenta o porte de arma (Lei n. 

10.826/2003) encontra-se sobejamente comprovada, como se vê do Auto 

de Apreensão (fl. 53), bem como do auto de constatação e eficiência de 

arma de fogo (fls. 71/72).Tratando-se de crime de mera conduta não se 

exige qualquer resultado material, contentando-se o tipo penal com a 

simples conduta de ocultar arma de fogo sem autorização legal para tal. 

Impende consignar que o réu não possuía a autorização para portar a 

arma tipo revólver descrita no auto de apreensão.DA AUTORIAA autoria 

do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está plenamente 

comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao longo da 

instrução processual.No caso, tem-se o crime de perigo abstrato. A mera 

atividade ou conduta de manter sob sua guarda, arma de fogo, nas 

condições já explicitadas, gera uma situação de risco à coletividade em 

geral.Com tal entendimento, o seguinte julgado:APELAÇÃO-CRIME. PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. O porte ilegal de arma de 

fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a 
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ocorrência de um resultado naturalístico, tampouco a intenção do agente 

para sua consumação. Basta a mera conduta de portar arma de fogo em 

desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. 

Condenação mantida. Apelo improvido. Unânime. (Apelação Crime Nº 

70050388230, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 13/09/2012).Do 

mesmo modo, a autoria do crime restou plenamente comprovada, 

conforme se denota das provas colhidas ao longo da instrução 

processual. Também, não se pode olvidar que o interesse da lei é o de 

preservar o estado de segurança dos cidadãos contra atos que os 

exponham a perigo. Portanto, o quadro probatório é suficientemente capaz 

de autorizar o édito condenatório.Assim, no presente processo, não há 

que se falar na absolvição do acusado, vez que a lei objetiva impedir que 

armas de fogo, em situação ilegal, venham a ser utilizadas de forma 

indevida.Desta forma, entendo estar devidamente comprovada a autoria 

delitiva, vez que o depoimento das testemunhas, além da apreensão da 

arma são elementos de convicção suficientes para determinar a autoria do 

delito em questão, imputando a responsabilidade penal do fato ao 

acusado.Portanto, pelos motivos exaustivamente expostos, a condenação 

de GLEUSON FERREIRA pela prática dos crimes de tráfico de 

entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo é de rigor. CONCLUSÃO. 

Diante de todo o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o 

acusado GLEUSON FERREIRA, já qualificado, como incurso nas sanções 

do artigo 33 “caput” da Lei n. 11.343/06, em razão da prática do crime de 

tráfico de entorpecentes e art. 14 da Lei 10.826/2003.Passo à dosimetria 

da pena.Do crime de tráfico de entorpecentes:A pena prevista para o 

crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado 

elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, 

verifico que a natureza da substância “MACONHA” não tem o condão de 

ser valorada de forma desfavorável ao acusado, a quantidade da droga, 

outrossim, não foi em montante que possa ser considerado para aumentar 

a pena do acusado. A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. Antecedentes criminais imaculados até o momento. Conduta social 

reprovável, pois ganha seu sustento com a venda de entorpecente. 

Contudo, tal circunstância não pode incidir contra o réu. Não há elementos 

para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal. As 

consequências do crime são graves, pois expõem a perigo a saúde, 

segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento 

de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação 

legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste 

momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a coletividade, por 

razões óbvias não teve influência no crime.Assim, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 

11.343/06.Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.Presente a 

minorante do § 4º, da lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 

metade, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 250 dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, sem prejuízo das correções devidas, 

tendo em vista a condição econômica do réu.Em análise novamente do 

artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 

do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena, já que o acusado 

permaneceu preso durante oito meses e doze dias, devendo a detração 

ser aplicada durante a confecção da guia de execução penal, porquanto 

inaplicável, neste momento, o disposto no art. 387, § 2º, já que fixado 

regime aberto para cumprimento de pena.Do crime de porte ilegal de arma 

de fogo: O delito porte ilegal de arma, nesta modalidade, possui pena de 

reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa. Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade das condutas. No tocante 

aos antecedentes imaculados até o momento. Em relação à conduta social 

não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. No 

que tange à personalidade, não há nos autos qualquer informação apta a 

valorar tal circunstância. Acerca dos motivos nada há a ser considerado. 

Quanto às circunstâncias e consequências do delito são normais à 

espécie. Sendo o crime perpetrado contra a sociedade, nada se pode 

falar acerca do comportamento da vítima.Estabelece-se, então, como 

medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e dez dias-multa, 

fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, tendo em vista o 

montante percebido pelo condenado. Não se vislumbra a ocorrência de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes.Não concorrem causas de 

diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a pena 

anteriormente dosada como definitiva.Por sua vez, em razão do concurso 

material previsto no artigo 69 artigo do Código Penal, fica o réu condenado 

a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e duzentos e sessenta dias 

multa.Considerando a resolução n. 5, de 15 de fevereiro de 2012, do 

Senado Federal, a qual suspendeu a execução da expressão “vedada a 

conversão em penas restritivas de direitos” do parágrafo quarto do art. 

33, da lei nª 11.343/06, converto a pena privativa de liberdade aplicada por 

duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juiz das Execuções, em 

sede de audiência admonitória.Remetam-se os autos ao contador para o 

cálculo da multa, intimando-se o acusado para o pagamento, em 20 (vinte) 

dias, após o trânsito em julgado desta decisão.Sem custas processuais 

em face da condição econômicas do acusado (CPP, art. 804).Determino a 

incineração das drogas, se houver, nos moldes do art. 58, §1º c.c. 32, § 

1º, ambos da lei nº 11.343/06.Com fulcro no art. 63 da lei nº 11.343/06, 

declaro perdidos em favor da União os produtos e valores apreendidos, 

devendo ser revertido ao FUNAD. Após, o trânsito em julgado:a) lance-se 

o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) Certificado que for o trânsito em julgado: 

comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; 

expeça-se Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se em definitivo.c) expeça-se a guia de execução 

penal ;Publ ique-se .  Reg is t re -se .  In t ime-se .C ien t i f ique-se  o 

Parquet.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 25 de 

setembro de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 17 de setembro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 34/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantão para os 

finais de semana e feriados do mês de Outubro/2018 das 13:00 às 17:00 

horas, os servidores abaixo relacionados:

* A Portaria nº 34/2018-DFcompleta, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50447 Nr: 249-34.2012.811.0038

 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: Sebastião Américo Leonildes

 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:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença.DETERMINO 

ainda que certifique o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do necessário 

ao pagamento/adimplemento.Cumpra.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 2894-22.2018.811.0038

 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: Natalino Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucio Junior Bueno Alves - 

OAB:MT - 15.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Eletrônico-PJe, sendo a incompetência absoluta possível de ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 

1º.Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial 

Cível da Fazenda Pública da Comarca de Araputanga-MT e DETERMINO 

que, intimada a parte e nada requerido em prosseguimento ou interposto 

por irresignada com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do 

processo ao juízo competente, com as anotações e baixas – NCPC, art. 

64, § 3º.Intime.Cumpra, com URGÊNCIA.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58939 Nr: 2435-59.2014.811.0038

 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: Marcia 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, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT n. 1958, (...).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.: 68718 Nr: 1256-22.2016.811.0038

 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: Eutimio de Aguilar Rios

 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:

 (...) .Ocorre que no presente caso a parte requerida ainda não havia sido 

citada, sendo assim a relação processual não foi efetivamente formada. 

Razão pela qual não há impedimento da extinção do processo por 

desistência da parte, independentemente de anuência da parte 

adversa.Isso posto, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Condeno 

a(s) parte(s) autora/requerente no pagamento das custas, taxa e 

despesas processuais, 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 –, contudo 

deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, 

uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida 

no caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado, 

certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25162 Nr: 1203-51.2010.811.0038

 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: Jozaquel Dias da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037/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 

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.: 100331 Nr: 1568-27.2018.811.0038

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Costa de Souza Carvalho, YGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araputanga, Hospital 

Geral e Maternidade de Araputanga Ltda, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO 

DE SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1568-27.2018.811.0038

CÓDIGO: 100331

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 5), designo a audiência 

conciliatória para a data de 25 de setembro de 2018, às 14h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 688-40.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:13776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 688-40.2015.811.0038

CÓDIGO: 60774

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 61), designo a audiência 

conciliatória para a data de 13 de novembro de 2018, às 13h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 11 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 397-11.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Arco Iris de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 (...) Isso posto, julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 c/c art. 26 da Lei n. 

6.830/80.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido de levantamento e demais relacionados à constrição de bens 

apresentados pela Fazenda.Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, 

ante o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem 

isentas de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e 

as suas respectivas autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, 

art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda 

– Lei n. 6.830/80, art. 39, parágrafo único - e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, correios e fotocópias, as quais são 

suportadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ.Igualmente, deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência porque não ocorreu 

a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou o 

oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda - Enunciado n. 153 da 

Súmula do STJ.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 2195-12.2010.811.0038

 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: Jose Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida às 

fls. 109/111.Consequentemente, DETERMINO que cumpra integralmente a 

decisão – Ref: 41 –, expedindo Requisição de Pequeno Valor referente 

aos honorários sucumbenciais, o que deverá ser feito nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1 e Resoluções 

n. 541, de 18 de janeiro de 2007 e n. 405, de 9 de junho de 2016, todas do 

Conselho da Justiça Federal, assim como considerando a Emenda 

Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009.Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, a Requisição de Pequeno Valor será remetida 

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.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61278 Nr: 865-04.2015.811.0038

 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: Maria de Fatima Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelvina de Lima Vargas - 

OAB:14910-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 55566 Nr: 410-73.2014.811.0038

 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: João Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 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:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 67-87.2008.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL, JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Sergio Vieira Ramos - OAB:5012-A

 DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 23/10/2018 

(terça-feira), às 15h – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, DETERMINO 

que intime as partes, sendo a intimação do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA FCARP (curador especial) e da Defensoria Pública, pessoalmente por 

carga, remessa ou meio eletrônico e da parte requerida, 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, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 

455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à 

intimação da testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24137 Nr: 172-93.2010.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - OAB:MT - 

9.069-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para informar que o os autos 

encontram-se aguardando carga para a extração de cópias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14223 Nr: 322-16.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59612 Nr: 163-58.2015.811.0038

 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: Valdecy Alves Sampaio

 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:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 25 de 

outubro de 2018, às 14h00 – 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, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12235 Nr: 359-77.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B, Silvio Araujo Pereira - OAB:MT / 16162-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24246 Nr: 283-77.2010.811.0038

 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: Joveli Jose Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Faustino Lopes dos Santos - OAB:MT - 11.135, 
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Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 2894-22.2018.811.0038

 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: Natalino Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucio Junior Bueno Alves - 

OAB:MT - 15.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, ciente da r. decisão adiante transcrita, 

providecie a distribuição do presente feito no juizo competente do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Araputanga (PJE): (...) sendo 

a incompetência absoluta possível de ser reconhecida de ofício pelo 

magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 1º.Isso posto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da 

Comarca de Araputanga-MT e DETERMINO que, intimada a parte e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto por irresignada com a decisão 

de declínio, faça a remessa/distribuição do processo ao juízo competente, 

com as anotações e baixas – NCPC, art. 64, § 3º.Intime.Cumpra, com 

URGÊNCIA.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12450 Nr: 596-14.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdJ

 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: Adilson Leite Paesano - 

Procurador do INSS - OAB:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75755 Nr: 1813-72.2017.811.0038

 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: Whanderson Miranda Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Truck - Associação de Automóveis e 

Veículos Pesados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1813-72.2017.811.0038

CÓDIGO: 75755

Em atendimento a determinação deste Juízo (Ref. 5), designo a audiência 

conciliatória para a data de 13 de novembro de 2018, às 15h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 18 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 2057-74.2012.811.0038

 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: Sebastião Américo Leonildes

 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:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20634 Nr: 1637-11.2008.811.0038

 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: Geuza Teixeira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27852 Nr: 1291-55.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldete Helena Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 571-83.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALdS, ASdN, ASdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva de Matos - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 

6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, 

Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que a parte 

credora/exequente alega não estar recebendo os valores decorrentes de 

descontos dos alimentos, razão pela qual DETERMINO que intime as 

partes, através dos advogados, para que esclareçam se há credito em 

aberto ou obrigação a ser cumprida e, em caso positivo, expeça o 

necessário para isso.

Diversamente, nada mais havendo de pendência ou transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias in albis, diante da existência de sentença de mérito, 

ARQUIVE.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67353 Nr: 646-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Alves Coelho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias impugnar os presentes embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 2195-12.2010.811.0038

 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: Jose Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14126 Nr: 239-97.2006.811.0038

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, OMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 INTIMAÇÃO da parte requerida para retirar contramandado de prisão em 

seu nome.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21539 Nr: 321-26.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Pereira Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Milton Tigre Figueiredo, Maria Tigre 

Figueiredo, Regina Figueiredo Araujo, Carlos Tigre Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Leticia Caires Gomes - OAB:25285

 INTIMAÇÃO do Douto advogado Gustavo Tostes Cardoso para que fique 

ciente que os autos encontram-se a disposição para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1916-50.2015.811.0038

 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: Darci Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1916-50.2015.811.0038

CÓDIGO: 64184

Em atendimento a determinação deste Juízo (Ref. 29), designo a audiência 

conciliatória para a data de 13 de novembro de 2018, às 14h30min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 18 de setembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 571-88.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celinia Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 1142-25.2012.811.0038

 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: Teobaldina José Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51615 Nr: 1494-80.2012.811.0038

 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: Manoel de Jesus Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23118 Nr: 1908-83.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminia Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23082 Nr: 1879-33.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornandes Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27362 Nr: 808-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ivone Rosa Guimarães

 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:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27206 Nr: 655-89.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinalda Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25411 Nr: 1452-02.2010.811.0038

 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: Abnel Tosta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21991 Nr: 769-96.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeová Borges da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 410-73.2014.811.0038

 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: João Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 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:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para, no prazo legal, manifestar requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61951 Nr: 1170-85.2015.811.0038

 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: Zelina Brasoroto 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:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor do ofício/comunicado de 

cumprimento de decisão judicial, juntado aos autos no dia 17/9/2018, ref. 

52. bem como para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26432 Nr: 2474-95.2010.811.0038

 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: Batista Ferreira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22023 Nr: 806-26.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvinda Ambrósio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010014-48.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

L DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico juntada da Carta Precatória com Certidão Negativa do 

OJA. Diante disso, INTIMO o requerente para ciência e manifestação do 

que entender de direito. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROSELAINE DO NASCIMENTO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, 

no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

parcial do débito à credora, teve sua conta bancária penhorada/constrita 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 
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executada, ainda que parcialmente de forma forçada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Análise dos autos do processo permite concluir que fez 

o pagamento/depósito parcial do débito em 15 (quinze) dias da intimação - 

R$. 8.528,60 (oito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) 

-, pois ausente a multa de 2% (dois por cento), remanescendo um débito 

em aberto de R$. 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos), sobre o 

qual incide a multa/sanção de 10% (dez por cento) pelo pagamento parcial 

no quinquídio, resultando no valor final de R$. 8.575,52 (oito mil quinhentos 

e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), suficiente para 

adimplir a integralidade da obrigação sem qualquer excesso de penhora. 

Já esclarecido ser possível a multa de 10% (dez por cento) pelo decurso 

dos 15 (quinze) dias, não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Os valores 

remanescentes devem ser restituídos ao devedor/executado. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 

Consequentemente, DETERMINO que intime o devedor/executado, através 

do(a) advogado(a) e por DJE, a fim de que apresente os dados bancários 

necessários à expedição do alvará judicial de levantamento do saldo 

remanescente em seu favor. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de setembro de 2018 - 09:36:08. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes ROSELAINE DO NASCIMENTO e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, 

no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento 

parcial do débito à credora, teve sua conta bancária penhorada/constrita 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada, ainda que parcialmente de forma forçada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Análise dos autos do processo permite concluir que fez 

o pagamento/depósito parcial do débito em 15 (quinze) dias da intimação - 

R$. 8.528,60 (oito mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) 

-, pois ausente a multa de 2% (dois por cento), remanescendo um débito 

em aberto de R$. 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos), sobre o 

qual incide a multa/sanção de 10% (dez por cento) pelo pagamento parcial 

no quinquídio, resultando no valor final de R$. 8.575,52 (oito mil quinhentos 

e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), suficiente para 

adimplir a integralidade da obrigação sem qualquer excesso de penhora. 

Já esclarecido ser possível a multa de 10% (dez por cento) pelo decurso 

dos 15 (quinze) dias, não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 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". Os valores 

remanescentes devem ser restituídos ao devedor/executado. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. 

Consequentemente, DETERMINO que intime o devedor/executado, através 

do(a) advogado(a) e por DJE, a fim de que apresente os dados bancários 

necessários à expedição do alvará judicial de levantamento do saldo 

remanescente em seu favor. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 19 de setembro de 2018 - 09:36:08. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 98786 Nr: 908-33.2018.811.0038

 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): Fabio Castro Neres, Fabricio Castro Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 Intimação do inteiro teor da sentença proferida no presente feito, às 

fls.32/33.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE RUFINO BAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000351-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE RUFINO BAIA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c 

Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente 

a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. 

É 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. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "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" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário - R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de saúde – 

Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento 

ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de 

Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

e le t rôn ico,  dec isões  in te r locu tór ias  e /ou  sentença,  da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, do 

relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do quantitativo 

e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 1.320, 

parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. Aportada aos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71290 Nr: 3195-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRF1 - Subseção Judiciária de Diamantino/MT - 1ª Vara, 

Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre da Silva, Sérgio Antonio 

Matiello, José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B/MT, Tuliane Franchi Barros - OAB:14.517

 Vistos.

I - DESIGNO a data de 17 (DEZESSETE) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

15H10MIN para inquirição das testemunhas indicadas às fls.07/08.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite(m)-se/Intime(m)-se a(s) testemunha(s) para que seja inquirida 

na solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime(m)-se, via DJE, o(s) patrono(s) do(s) denunciado(s).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 3852-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais 

dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deferindo os 

benefícios da justiça gratuita.

2. Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo 

Civil, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

3. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.

4. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade.

5. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC.

6. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

7. Por fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências 

dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex.

8. Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos:

a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

b. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

c. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

09. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.

 10. Ao fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação 

pertinente.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com celeridade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68428 Nr: 1725-36.2018.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Regularização de Guarda com pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por MARCOS DE SOUZA BARBOSA em benefício da 

menor SOPHIA GRAZIELY PEREIRA BARBOSA, em face de KAROLINE 

PEREIRA DE SOUZA, todos devidamente qualificados.

2. Narra a exordial que o requerente é genitor da menor, que esta 

encontra-se sob sua guarde de fato desde novembro/2017, por entrega 

espontânea da genitora, ora requerida.

3. Argumenta que existe uma ação de guarda com pedido de alimentos e 

liminar, na qual fora deferida a guarda provisória da menor a requerida, 

todavia, em novembro de 2017 a requerida entregou a criança ao genitor, 

afirmando que não queria a filha. Afirma ainda que ao chegar próximo da 

data do pagamento da pensão alimentícia, a requerida pega novamente a 

menor e, logo depois, exige o pagamento da pensão. Ocorre que, depois 

de recebida a pensão, Karoline entrega novamente a menor ao autor.

 4. Segue narrando que no dia 02.01.2018, a requerida devolveu a menor 

com várias lesões graves no joelho, na perna e um corte profundo na 

cabeça, desde então, decidiu obter a guarda da infante e, desde então, 

Sophia Graziely reside com o autor e sua esposa Cleide. Ao final pugna 

pela guarda provisória.

5. Com a inicial vieram os documentos as págs. 13/35.

6. Recebida a inicial, foi determinado a realização de estudo psicossocial e 

vista ao MPE – pág. 38.

7. Manifestação do autor – págs. 39/40.

8. Estudo psicossocial foi anexado as págs. 46/50.

9. O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão da guarda 

provisória ao Autor e, caso seja deferido o direito de visita da genitora, 

que seja realizada sob a supervisão do Conselho Tutelar – págs. 52/53.

10. Por fim, as págs. 54/55 o requerente requer a expedição de alvará 

judicial autorizando a menor a viajar com sua esposa Maria Cleide Pereira 

para o Estado do Paraná por duas semanas, com retorno passando pelo 

Estado de Santa Catarina, isso porque o autor atualmente encontra-se 

trabalhando por alguns dias.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

11. Como se sabe, em casos de guarda, é sabido que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente tem consagrado o princípio, no qual sempre 

deve ser priorizado o bem estar do menor. Urge ressaltar que a guarda 

obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se à terceiro.

12. A guarda provisória encontra guarida no ordenamento jurídico, 

precisamente porque tal expediente tem por fim, atender a uma situação 

de urgência excepcional instaurada, consoante se dessume do art. 33, § 

2° do ECA:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

 13. Insta salientar que a guarda provisória é um instituto precário, 

podendo ser revogado a qualquer tempo caso verificado a necessidade 

de tal desiderato.

 14. A despeito da linha de raciocínio acima exposta, o que aqui se busca 

é o melhor interesse da menor sem lhe causar maiores prejuízos. 

Denota-se, in casu, num juízo de cognição sumária próprio ao momento 

processual, que a autora possui as condições necessárias para o 

exercício da guarda pretendida.

15. Assim, pelos documentos até aqui acostados e fatos narrados na 

exordial, resta evidenciando que a guarda que, ora se pleiteia, atende ao 

melhor interesse da menor, pelo menos numa cognição sumária, própria 

dessa fase processual.

16. Nesta toada, a concessão da liminar pleiteada exige a demonstração 

efetiva dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.
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17. No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, verifico presente o requisito, eis que, pelo teor relatórios 

elaborados pela equipe multidisciplinar deste juízo (fls. 46/50), a 

requerida/genitora não demonstrou comprometimento com a situação de 

infante, restando evidenciado que a guarda pretendida visa regularizar 

uma situação fática já existente e que, pelo que ressai do estudo 

realizado, vem atendendo ao melhor interesse da adolescente.

18. Por fim, vislumbra-se que a concessão da guarda pretendida em favor 

do Autor não trará prejuízos a menor ou a genitora, senão vejamos:

“A concessão da guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não 

tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião” (RT 637/52 e 

596/262).

19. Destarte, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para conceder a GUARDA PROVISÓRIA da menor ao requerente, 

mediante termo de compromisso, nos termos do art. 33, § 1º, do ECA.

20. Lavre-se o competente Termo de Guarda Provisória da menor Sophia 

Graziely Pereira Barbosa, em favor de Marcos de Souza Barbosa.

21. INTIME-SE o requerente, sobre o teor da presente decisão, e para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias compareça a este juízo para assinar o Termo 

de Guarda Provisória.

22. Ainda, no que concerte ao pedido de autorização de viagem para que 

Sophia Graziely Pereira Barbosa possa viajar em companhia de Maria 

Cleide Pereira, esposa do requerente, ora genitor da menor, para a cidade 

de Paraná/PR, não vejo óbice ao seu deferimento.

 23. Frisa-se que a criança viajará acompanhada da atual esposa de seu 

genitor, casal este que atualmente exerce a guarda de fato da menor, 

provendo todos os seus cuidados.

 24. Com estas considerações, DEFIRO a autorização de viagem 

requerida.

25. Expeça-se o alvará requerido.

26. Sem prejuízo das providências supra, em consonância com o disposto 

no art. 334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

para designar e realizar audiência de conciliação/mediação, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.

27. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.

28. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade.

29. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art. 

679, também do CPC.

30. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

31. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros do Ministério 

Público e da Defensoria Pública.

32. Também sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida 

identificação do processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

33. Por fim, CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências 

dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da 

resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex.

34. Diversamente, não havendo autocomposição, decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos:

a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

b. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

c. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

35. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.

 36. Ao fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação 

pertinente.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com celeridade.

Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9271 Nr: 537-96.2004.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Silvestre Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT, Sandra Mara Contes Lopes - OAB:7.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Tiago Maciel Borges - OAB:20640/OABMT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Executada, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, para dar-lhe ciência da 

sentença de improcedência exarada nos presentes autos (fls. 208/209), 

bem como para, querendo, apresentar impugnação ao recurso interposto 

pelo Exequente às fls. 211/214.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48969 Nr: 1297-59.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Vinicius Jesus do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11/12/2018, às 

14h20min, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40130 Nr: 1357-71.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Maria Camargo Pereira- Me, Lindomar 

Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 
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de seu Advogado constituído, via Dje, para que providencie o recolhimento 

e posterior juntada nos autos, da guia de expedição de carta precatória, a 

fim de que seja levado a cabo o pedido contido na petição de fl. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 3098-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Barra do Bugres/MT - 3ª Vara, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Siva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:

 Intimo a parte ré, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, da designação de audiência de inquirição de testemunha, 

designada para o dia 17/10/2018, às 14h50MIN, a ser realizada no Fórum 

da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42945 Nr: 1093-83.2013.811.0026

 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: RdFMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON NOIA - OAB:10.621/MT

 Vistos.

Considerando a prova testemunhal colhida, abra-se vista às partes para 

apresentar alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 364, §2º).

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71290 Nr: 3195-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRF1 - Subseção Judiciária de Diamantino/MT - 1ª Vara, 

Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre da Silva, Sérgio Antonio 

Matiello, José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B/MT, Tuliane Franchi Barros - OAB:14.517

 Intimo as partes rés, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, da designação de audiência de inquirição de testemunha, 

designada para o dia 17/10/2018, às 15h10MIN, a ser realizada no Fórum 

da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47601 Nr: 622-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CARLOS BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 05/11/2018, às 

15h30min, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2397 Nr: 312-86.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva, Marlene 

Aparecida Bertoni Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12.120/MT, Milton do Prado Gunthen - OAB:3976/MT, Valdeir 

de Queiroz Lima - OAB:11978-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, devendo ser INDICADA PROVIDÊNCIA 

EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40422 Nr: 236-71.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Anjos Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Rayner Carvalho Medeiros - OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que a requerente pretende a concessão do beneficio de 

prestação continuada assistencial e que a fl. 120 apresentou decisão 

administrativa que indeferiu a concessão de Auxílio-Doença, DETERMINO 

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e na pessoa de 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, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado, qual seja LOAS.

2. 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.

3. INTIME-SE o Dr. Arnaldo da Silva Araújo para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, colacionar nos autos a procuração que lhe fora outorgada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17816 Nr: 1419-19.2008.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIdO, MLdON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, IV, do CPC.Sem custas.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Preclusa 

a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68428 Nr: 1725-36.2018.811.0026
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 07/11/2018, às 

14h45mim, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 3852-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 07/11/2018, às 

15h45mim, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46259 Nr: 1782-93.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo do Nascimento Pombal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, as partes apresentaram acordo almejando sua 

homologação – ref. 36.

2. Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

3. Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada 

pelas partes.

4. Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo 

recursal, proceda com as baixas necessárias e arquive.

5. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 3100-72.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdC, MCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 06/11/2018, às 

16h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44054 Nr: 63-76.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Andrade Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56657 Nr: 255-04.2017.811.0026

 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: Maria Iraci Ramos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para conforme ref: 44 INTIMAR a 

parte autora na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos, informando o atual endereço da(o) 

requerida(o), sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56657 Nr: 255-04.2017.811.0026

 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: Maria Iraci Ramos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15877
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para Intimar da Nomeação como 

defensor dativo, o Dr. Jean Michel Sanches Piccoli, OAB 15877, para 

defender os interesses da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026

 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: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para dar-lhe ciência da sessão de 

mediação/conciliação, que se realizará no dia 09.11.2018, às 14h30min., 

na sede do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44960 Nr: 871-81.2014.811.0026

 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: MARIA DAS GRAÇAS DE FATIMA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 958-71.2013.811.0026

 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: Gerseni de Aguiar Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44962 Nr: 873-51.2014.811.0026

 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: Benvindo Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 894-27.2014.811.0026

 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: INES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 
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OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 982-02.2013.811.0026

 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: Natalicia José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, anoto 

que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 03 de 

setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 

631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder Judiciário para a 

concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de votos, o Plenário 

do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, 

no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao 

Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, 

pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou 

ameaça de direito.4. Portanto, considerando que não há nos autos o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE 

a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que 

dê entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.6. Na 

intimação supra 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....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41170 Nr: 1298-49.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ventura da Silva 

Magalhães - OAB:21412/O, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural intentada 

por EVA RODRIGUES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos descritos na inaugural.Ocorre que, analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a requerente reside na Rua São Paulo, Bairro 

Centro, na cidade de Nova Olímpia/MT. Neste ponto, frisa-se que a 

jurisdição daquela cidade pertence à Comarca de Barra do Bugres.A 

Constituição Federal, em seu artigo 109, § 3º, delimita a competência 

territorial da ação de aposentadoria, sendo o foro competente o domicílio 

do autor, in verbis:Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar:[...]§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro 

do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual.Portanto, considerando que a parte autora 

reside na cidade de Nova Olímpia/MT ,com fulcro no artigo 109, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, DETERMINO o envio dos autos para 

continuidade, no endereço indicado, garantindo a celeridade e 

processamento em busca do cumprimento perante Magistrado que terá 

melhores condições de analisá-lo e instruí-lo. Assim, prioriza-se os 

interesses das partes, conforme precedente do Superior Tribunal de 

Justiça, nos casos de ações previdenciárias, caso dos autos, in verbis:

(...)Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para Comarca de Barra do Bugres, devendo os autos 

serem para lá remetidos, com as cautelas e baixas 

necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44961 Nr: 872-66.2014.811.0026

 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: WILLBALDO OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 40, 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 (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, juntando nos 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. Após, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 Intimo a parte requerida por meio do seu patrono legalmente constituído, 

para ciência do Ofício nº 138/2018 remetido pela Comarca de Tangará da 

Serra/MT, informando que foi designada audiência para oitiva de 

testemunhas naquele juízo no dia 26/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 Intimo o patrono do requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46496 Nr: 1921-45.2014.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Marques Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 VISTOS.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes não foram 

intimadas para comparecer a sessão solene anteriormente designada, 

portanto REDESIGNO a audiência para o dia 12 de novembro de 2018, as 

13h30min.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão preferida as págs. 103/104.

 3. Considerando o retorno do atendimento da Defensoria Pública nesta 

Comarca, DESTITUO a advogada nomeada a pág. 111 do encargo de 

defesa da parte autora.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41244 Nr: 1383-35.2012.811.0026

 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): LFDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido retro posto que é atribuição da parte proceder a 

devida qualificação e indicação dos bens.

 2. Em atenta análise aos autos, verifico que o requerente foi intimado para 

manifestar acerca da certidão de fl. 37 e até a presente data se manteve 

inerte.

 Pois bem, diante disso, INTIME-SE a parte autora para que manifeste-se 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da certidão de fl. 37, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70543 Nr: 2829-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Ponta Porã/MS - 2º Vara Criminal, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thierry Luca dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mendonça Paulino - 

OAB:10712

 Vistos.

I - RECEBO a presente missiva, por verificar que a mesma está 

devidamente instruída, conforme determina o art. 354 do Código de 

Processo Penal.

II - DESIGNO a data de 17 (DEZESSETE) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13H40MIN para a realização do interrogatório do denunciado Thyerry Luca 

dos Anjos.

III - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se o denunciado para que seja interrogado na 

solenidade processual acima designada, bem assim quanto a data 

designada pelo Juízo Deprecante.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-59.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010145-59.2016.8.11.0026. REQUERENTE: ORIVALDO MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA VISTOS. INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

querendo se manifestar acerca da petição de id 14162995, requerendo o 

que entender de direito. ARENÁPOLIS/MT, 19 de setembro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELCIO HACHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 15404091). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 19 de setembro de 
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2019. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELCIO HACHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 15404097). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 19 de setembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EMERICK BONI OAB - 535.282.201-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. Em prelúdio, INDEFIRO o pedido de 

redesignação de audiência elaborado no id 15426669, uma vez que o 

motivo apresentado para a ausência do autor não é capaz de ensejar a 

redesignação, a confusão com os horários não se afigura como justo 

motivocumpre ao autor comparecer a todas as audiências do processo, 

conforme determina a lei 9.099/95. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 15413401). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Arenápolis/MT, 19 de setembro de 

2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 1794-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.700,00 (vinte 

e um mil e setecentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1 1 9 - 0 6 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  2 7 0 - 8 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

1322-90.2009.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55287 Nr: 1796-85.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.000,00 (vinte 

e um mil reais), correspondente às certidões de honorários por atuação 

como defensor dativo nos processos números: 1731-27.2013.811.0088 e 

1275-24.2006.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 1793-33.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.700,00 (vinte 

e um mil e setecentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo nos processos números: 

1 4 9 9 - 1 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8 ,  1 7 5 0 - 3 3 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 8 8  e 

342-07.2013.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 

25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 55293 Nr: 1802-92.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 21.700,00 (vinte 

e um mil e setecentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo nos processos números: 

796-68.2011.811.0088, 1068-15.2012.811.0088, 1774-61.2013.811.0088, 

1218-59.2013.811.0088, 1086-02.2013.811.0088, 487-46.2012.811.0088, 

1666-66.2012.811.0088, 532-04.2012.811.0088, 874-78.2013.811.0088, 

223-46.2013.811.0088 e 1722-36.2011.811.0088.Remetam-se as 

certidões originais que se encontram nos autos para cancelamento.Com 

fulcro no artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar 

em honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 

589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, 

da Lei 6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das 

custas. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório e, após, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36072 Nr: 801-48.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRELINO MARTINS DOS SANTOS

 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.

Considerando que o requerido informou o falecimento da parte autora (fls. 

119/119-v), determino a intimação do advogado da requerente, para que, 

querendo, habilite os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50017 Nr: 709-65.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIRA MENEZES SERAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOSE BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Aldemira Menezes Serafin, 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Determinada a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, não foi possível localizá-la (fls.108-v).

Às fls. 110, foi deferido o pedido de substabelecimento das advogadas. 

Foi determinada a intimação das mesmas.

Às fls. 111, consta certidão de decurso de prazo para as advogadas da 

parte autora se manifestarem nos autos, apesar de devidamente intimadas 

pelo DJE.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito, quando o autor não promover as diligências que lhe 

compete e o processo ficar parado por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da justiça 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40702 Nr: 1102-24.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA DIAS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10052-A, 

JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Isaura Dias Correia, em face 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte (fls.169-v).

Às fls. 170, foi juntada petição de substabelecimento das advogadas. O 

feito foi impulsionado para intimação da parte autora para dar andamento 

ao processo.

Às fls. 176, consta certidão de decurso de prazo para os patronos da 

parte autora se manifestarem nos autos, apesar de devidamente intimados 

pelo DJE.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito, quando o autor não promover as diligências que lhe 

compete e o processo ficar parado por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da justiça 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50671 Nr: 1406-86.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Seir Ferreira da Silva, em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Às fls. 84, foi determinada a intimação da advogada da requerente, para 

regularizar a representação processual.

 Às fls. 85, consta certidão de decurso de prazo para a advogada da 

parte autora se manifestar nos autos, apesar de devidamente intimada 

pelo DJE.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito, quando o autor não promover as diligências que lhe 

compete e o processo ficar parado por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da justiça 
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gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 2112-98.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Considerando a natureza da ação, bem como que a requerida possui 

advogado constituído no processo, visando evitar futura alegação de 

nulidade, determino a intimação dessa, para apresentação de alegações 

finais, no prazo legal.

Promova-se, ainda, a juntada da petição que encontra-se pendente ao 

processo.

Após, retornem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53074 Nr: 1867-24.2013.811.0088

 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): SANDRA DA SILVA PONTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos retro, determino que a Secretaria promova o 

traslado da petição de fls. 238/239 dos autos em apenso (cód. 26149), 

para o processo em tela.

 Cumprida a determinação acima, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para apuração de eventual crime de falsificação de documento.

 Após, CERTIFIQUE-SE e retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52033 Nr: 770-86.2013.811.0088

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC BRASIL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA VARANDA 

GAMBELLI - OAB:OAB/SP 203.955

 Vistos.Ante o teor da certidão de fl. 138, a qual informa que o requerido 

devidamente intimado não se manifestou quanto ao depósito integral do 

valor da condenação, defiro o pedido do autor de fl. 130/131 e 

determino:Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

requerente. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.Intime-se o requerido/executado para o pagamento do 

débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do 

processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo 

de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil, descontando o valor já depositado às fls. 

132/133.(...).Cientifico o requerido de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º.A 

Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este Juízo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54692 Nr: 1266-81.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente, por seu advogado, para que apresente a via 

original da petição de acordo retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as 

penas da lei.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39527 Nr: 125-32.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDIO BATISTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto ao julgamento dos temas 265, 284 e 285, 

descritos na decisão de fls. 149/150.

Após, em caso de pendência no julgamento, retornem os autos ao arquivo 

provisório, devendo permanecer lá até o eventual julgamento dos temas 

mencionados.

Em caso POSITIVO, intime-se a parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51477 Nr: 163-73.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDANO MAFALDA BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM REGIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Lauredano 

Mafalda Brizola em desfavor de Carmem Régia Ribeiro de Oliveira.Aduz, o 

autor, em síntese, que entabulou acordo de divisão de um imóvel 

residencial localizado na Avenida 02 de Dezembro, nº 359, Lote 03, 

Quadra 02, com área de 450 metros, com a requerida, o qual foi 

homologado judicialmente, sendo que no momento da escrituração do 

referido imóvel a ré transferiu-lhe totalmente para o seu nome, não 

procedendo o desmembramento consoante acordado.Expôs que a 

requerida simulou que voltaria a conviver com o requerente, para que 

esse então procedesse à escrituração do imóvel somente em seu 

nome.Requereu, por fim, a condenação da requerida para que essa 

proceda à retificação da escritura do imóvel objeto da ação em tela, almeja 

pelo presente processo a divisão, desmembramento e registro do imóvel 

residencial das partes, consoante acordo homologado por este Juízo, 
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alegando que foi induzido à erro pela requerida, a qual registrou a 

totalidade do imóvel em sua titularidade.Assim, a possibilidade jurídica do 

pedido encontra-se demonstrada pela narrativa exposta na inicial, sendo 

necessária a intervenção judicial para a correta solução do feito. Por tal 

razão, afasto a preliminar arguida.Superada a preliminar, nos termos do 

art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como ponto 

controvertido:a)eventual simulação realizada pela parte requerida para 

registro da totalidade do imóvel.Para tanto, defiro a produção de prova 

oral, com a oitiva de testemunhas. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 16 horas. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal. Intimem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34283 Nr: 806-07.2008.811.0088

 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: ALMIR MESQUITA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR ALVES DE SOUZA, LUIZ DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:9479-A, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 Vistos.

Ante a rejeição da exceção de pré-executividade interposta pelo 

executado Luiz de Abreu (fls. 176/177), determino o prosseguimento do 

processo.

1. Cumpra-se, integralmente, a determinação de fls. 151, devendo ser 

expedida carta precatória para a intimação do executado Devanir Alves de 

Souza, no endereço indicado às fls. 185.

2. Defiro o pedido do executado de fls. 182/183 e determino que a 

Secretaria certifique a data da publicação da sentença que julgou a 

presente ação monitória (fls. 145/146-v) e da decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade (fls. 176/177).

3. Após, cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, 

para que requeira o que de direito, devendo juntar cálculo atualizado do 

débito ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53831 Nr: 484-74.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACOL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Conquanto a parte exequente tenha pugnado por consulta ao sistema 

BACENJUD e INFOJUD de bens do requerido, verifico que este não 

apresentou cálculo atualizado da dívida.

Diante disso, determino, pela derradeira vez, que o requerente apresente 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33076 Nr: 1600-62.2007.811.0088

 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: JOSÉ JOEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FAGUNDES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO OLIVEIRA GUIMARÃES 

- OAB:4833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração da sentença que julgou procedente o 

pedido inicial (fls. 251/252-v).

O recurso foi interposto tempestivamente, merecendo ser conhecido.

Porém, há manifesto caráter infringente nos embargos, o que não é 

cabível nesta via recursal. A embargante requer discutir matéria decidida e 

fundamentada na decisão.

Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada e, por 

isso, incabíveis os embargos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA EX-PREFEITO. 

PRERROGATIVA DE FORO. PRONUNCIAMENTO DO STF SOBRE A 

CONSTITUCIONALIDADE DA NOVEL REDAÇÃO DO ART. 84 DO CPP (LEI 

10.628/02). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA. EFEITO 

INTERRUPTIVO ENCARTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC. INOCORRÊNCIA.) 1. O inconformismo, que tem como real escopo 

a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. (...) 3. (...) 4. Embargos 

de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 805.278 – PR 

(2005/0203876-6) Rel. Min. Luiz Fux).

Desta forma, a via recursal correta para o inconformismo da requerida não 

é adequada.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração.

Expirado o prazo recursal da presente decisão, CUMPRA-SE, 

integralmente, a sentença de fls. 251/252-v.

Intime-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41507 Nr: 157-03.2012.811.0088

 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: WALDEMAR JOSÉ CAPPELLESSO, NERCINDA 

CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA CAPPELLESSO, 

CLEDSON CAPELESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por Wlademar José 

Cappellesso e Nercinda Cappellesso em face de Ana Cristina da Silva 

Cappellesso.

Às fls. 125, foi determinada a intimação dos embargantes para dar 

prosseguimento ao feito.

Às fls. 127, consta certidão que decorreu prazo para os embargantes se 

manifestarem, apesar de devidamente intimados.

 O feito encontra-se paralisado.
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 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, as partes, mesmo devidamente intimadas, não 

promoveram os atos que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao 

presente processo.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO os embargantes 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.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36217 Nr: 952-14.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM 

SANTOS - OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de destaque dos honorários 

contratuais pela causídica e determino:1. Considerando que já foram 

expedidas as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV (fls. 208 

e 209), bem como que os valores já se encontram depositados nos autos 

(fls. 214 e 215), expeçam-se os respectivos alvarás, sendo o valor 

principal levantado diretamente à requerente e os honorários 

sucumbenciais à Dra. Aparecida Voine de Souza Neri, tendo esta atuado 

em toda a fase de conhecimento e recursal, observando-se as 

disposições do provimento nº 68/2018 – CNJ.2. Intime-se pessoalmente a 

parte autora acerca do teor da presente decisão, bem como para que 

indique conta bancária em sua titularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo o valor ser depositado na conta indicada.3. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquive-se o processo com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 1029-11.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de continuação, que foi redesignada por este Juízo de 

Brasnorte-MT, para a data de 31 de outubro de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 3156-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Vistos etc.,

 I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado, devendo:

 Intimar as testemunhas: do autor JOEL SILVEIRA e da defesa HUGO 

BALMER, CLAUDINEY DA SILVA e ANDERSON JOSÉ CAPELUPPI 

GONÇALVES, para o comparecimento no Fórum Local, em audiência, que 

foi redesignada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 07 de 

novembro de 2018 às 16h00min., na qual serão realizadas as inquirições 

daqueles, em razão o teor do ofício n.º 305/2018/MPMT, em anexo, 

através do qual se comunica a este Juízo a impossibilidade de 

comparecimento do representante do Ministério Público na audiência 

outrora designada para esta data.

Intime-se ainda o Representante do Ministério Público e a defesa (Dr. 

Moacir Ortega OAB MT 7.086-A).

II – Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72768 Nr: 2233-51.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25397 Nr: 182-14.2011.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI APARECIDO DA SILVA, EDINEY 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 1695-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor e DECLARO a sua PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO A 

PRETERIÇÃO na data de sua aposentadoria no ano de 2012 para a patente 

de SUBTENENTE e CONDENO o Estado de Mato Grosso a promover a 

retificação da ficha funcional do requerente, com o consequente 

pagamento das diferenças remuneratórias a serem apuradas no período, 

respeitada a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da 

presente ação, qual seja 03/07/2017, com incidência de juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a 

correção monetária com base no IPCA-E, bem como ao reajuste dos 

proventos de aposentadoria do requerente deste momento em diante 

referente a patente de subtenente.Em razão da sucumbência recíproca, 
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CONDENO AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DE R$ 500,00 À TÍTULO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, vez que incabível a compensação, 

conforme previsto no art. 85, § 14 do NCPC.CONDENO AS PARTES AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS À RAZÃO DE 50% PARA CADA, em 

razão da sucumbência recíproca, todavia, suspendo o pagamento em prol 

da Fazenda Pública Estadual, vez que isenta nos termos da lei processual 

vigente. Em caso de não apresentação do Recurso de Apelação pela PGE, 

à tempo e modo, DETERMINO a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do 

art. 496 e seguinte do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e as cautelas devidas.Cumpra-se servindo a 

c ó p i a  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

mandado/notificação/precatória/ofício.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1016 Nr: 44-91.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, 

WOLMAR MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806, SONIR BELÉM NUNES - OAB:MT - 3497 - B

 Intime-se a requerente para que peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 472-87.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 24, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59001 Nr: 204-96.2016.811.0100

 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): SIMONE APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT/12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 24, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58933 Nr: 189-30.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BORGES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor foi intimado para promover o recolhimento das custas e taxas 

processuais iniciais, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito (ref. 11).

À ref. 15 dos autos, a Secretaria do Juízo certificou o decurso de prazo, 

sem que a parte autora tenha comprovado nos autos o devido pagamento.

Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição com as 

anotações de estilo, com o posterior arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 1391-13.2014.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor foi intimado para promover o recolhimento das custas e taxas 

processuais iniciais, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito (ref. 19).

À ref. 23 dos autos, a Secretaria do Juízo certificou o decurso de prazo, 

sem que a parte autora tenha comprovado nos autos o devido pagamento.

Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição com as 

anotações de estilo, com o posterior arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55503 Nr: 115-10.2015.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 21, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 
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necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55277 Nr: 38-98.2015.811.0100

 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: Terezinha Marchetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 28, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55718 Nr: 204-33.2015.811.0100

 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: HUGO JOSÉ ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES POLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 22, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 223-10.2013.811.0100

 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: JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO 

parcialmente PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS à IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO de aposentadoria 

rural por idade, em favor do requerido, no valor mensal de 01 (um) salário 

mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), conforme artigo 143 da lei 

8.213/91.O requerido DEVERÁ efetuar o pagamento das parcelas em 

atraso de forma integral, em um único pagamento, sendo estas devidas 

desde o ajuizamento da ação e corrigidas monetariamente na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010 e juros de mora desde a citação, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN. Precedente: “(...) 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção 

desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nºs 148 

do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 5. Juros de mora devidos em 1% (um por 

cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir 

de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

as prestações vencidas (...)” (1)Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do 

STJ), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC, isentando-o do pagamento de 

custas processuais. Precedente: “(...) 7. Nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26135 Nr: 921-84.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLIDER INDUSTRIAL MADEIRA LTDA, 

HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a fl. 44, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1547-93.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Em razão o teor do ofício n.º 305/2018/MPMT, em anexo, através do qual 

se comunica a este Juízo a impossibilidade de comparecimento do 

representante do Ministério Público na audiência outrora designada para 

esta data, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor dativo (Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O), o representante do Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes, que são comuns, para 

comparecimento na audiência ora redesignada.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 346-03.2016.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ VIEIRA , ANA CRISTINA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 21, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25086 Nr: 1322-20.2010.811.0100

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS, ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 1316-71.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido liminar (art. 275 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CONCEIÇAO SOUZA - 

OAB:12214/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 41, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 459-54.2016.811.0100

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: INES COELHO, PEDRO COELHO, VALDEMAR COELHO, 

NILZA COELHO GERMINARI, TERESINHA COELHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 33, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55117 Nr: 1381-66.2014.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIGOY HELFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMEMURA & TAKAHASHI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 21, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59803 Nr: 481-15.2016.811.0100

 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: ROSANGELA PONZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 19, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64856 Nr: 1007-45.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 22, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56756 Nr: 593-18.2015.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 103, verifico que o processo 

encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da 

parte autora.

 Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19856 Nr: 544-55.2007.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCEMARA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANTÔNIO CATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa de Oliveira - 

OAB:OAB/RS 25.793

 Intime-se a requerente para que peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25370 Nr: 154-46.2011.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKBDS, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PALOMA TAVARES FEITOZA 

VIEIRA - OAB:10330/MA

 Intime-se o MPMT para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 469-40.2012.811.0100

 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: BENEDITO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, 

CONDENANDO o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a pagar o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade no valor de UM 

salário mínimo por mês a Requerente, com TERMO INICIAL a partir da data 

da citação, acrescidos de juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09 e 

a atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal, incidindo em cada mês de referencia vencido.CONDENO, 

ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

da sentença (Súmula 111 do STJ), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC, 

isentando-o do pagamento de custas processuais. Precedente: “(...) 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 8. Apelação 

da parte autora provida” (2)Em atenção ao artigo 475, § 2º do CPC, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, tendo 

em vista o valor do benefício, dado que a ação foi proposta em 2012, não 

ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos. Precedente: 

“Processual civil. Reexame necessário. Obrigatoriedade ou dispensa do 

duplo grau de jurisdição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70054 Nr: 826-10.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor foi intimado para promover o recolhimento das custas e taxas 

processuais iniciais, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito (ref. 08).

À ref. 12 dos autos, a Secretaria do Juízo certificou o decurso de prazo, 

sem que a parte autora tenha comprovado nos autos o devido pagamento.

Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição com as 

anotações de estilo, com o posterior arquivamento do feito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 1029-11.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.,

 Intimem-se as testemunhas da acusação:

 PM Fernando Ferreira da Cruz e

Luzia Aparecida da Silva, sendo que, desde já, determino a condução 

coercitiva daquela, sob pena de aplicação do disposto no art. 219 do CPP,

para que ambos compareçam no Fórum Local, em audiência de 

continuação, que foi redesignada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a 

data de 31 de outubro de 2018 às 16h00min, na qual serão realizadas as 

inquirições daqueles.

Intime-se ainda, o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/ofício/carta precatória/carta.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-69.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KUNSLER (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000086-69.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: LUIZ CARLOS 

KUNSLER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 337,35, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Em sua defesa, o promovido alega ter 

localizado uma linha móvel em nome da parte autora, reportando a telas de 

seu sistema interno para comprovar relação com esta. Porém, tais 

imagens carecem de segurança como meio de prova, pois há possibilidade 

de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela detentora de tal 

sistema, não havendo garantia de que esse banco de dados não esteja 

imune a alterações. Podem, quando muito, serem considerados meros 

indícios de relação comercial com o consumidor, a serem complementados 

ou confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia móvel pós-pago ou 

migração para este, o que poderia dar amparo às suas alegações de que 

o débito seria exigível e legítimo. Contudo, nada disso foi juntado aos 

autos. Assim, analisando os autos, constato inexistir prova de relação 

entre as partes que justifique a dívida lançada nos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo forçoso concluir que a negativação de seu nome deu-se de 

forma indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) 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 são, 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, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses 

elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 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. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

apontados em nome do autor (R$ 337,35), e por consequência, a 

inexistência de vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada 

proceder à imediata exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes; b) CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (01/04/2013 – data 

da inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, 

bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-20.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IDIANI RITTER (REQUERENTE)

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000087-20.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: IDIANI RITTER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré referente a um número de telefone fixo (85) 3025-3760, localizado 

no Estado do Rio Grande do Norte; todavia, a mesma registrou seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida referente a essa linha no 

valor de R$ 610,37, que considera indevida, pois afirma que nunca residiu 

naquele Estado, morando nesta urbe desde 1998. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter contratado qualquer plano de telefonia com a Reclamada. 

Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a contratação alegada por esta, 

tais como, por exemplo, o contrato de adesão, gravações de atendimento 

etc., bem como seus documentos pessoais, o que poderia dar amparo às 

suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o 

promovido apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios 

da parte Reclamante. Reporta à habilitação da linha (66) 3025-3760 para 

justificar a emissão de faturas e cobrança do serviço; contudo, se trata de 

linha inexistente, ao menos nesta cidade, já que o código DDD é desta 

região do Mato Grosso, porém o prefixo e demais números são 

semelhantes à linha informada como sendo de responsabilidade da 

promovente no Rio Grande do Norte – (85) 3025-3760. Porém, com os 

documentos anexados nos autos, restou sobejamente demonstrado que 

ela jamais residiu em tal local, aliado ao fato de que a demandada sequer 

provou que a pessoa da parte autora foi quem contratou a linha que 

resultou na restrição, pois não juntou contrato com sua assinatura e seus 

documentos. Tampouco há prova de que a contratação tenha sido 

porventura, de forma verbal, por meio dos call centers da promovida (meio 

também utilizado por ela nos casos de aquisição de serviços telefônicos), 

eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento nesse sentido. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

deu-se de forma indevida, já que não comprovada a existência de contrato 

entre as partes que justificaria a dívida lançada nos órgãos restritivos. 

Quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que 

totalmente ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de 

proteção ao crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial 

dominante, o simples fato de ter incluído indevidamente o nome da 

demandante no cadastro dos maus pagadores é suficiente para a 

configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é 

predominante no sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe 

de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a 

inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao 

crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Por outro lado, levando-se em conta que a indenização 

deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito para aquele 

que a recebe, bem como, de conformidade com a condição econômica 

daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de indenização 

pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste sentido, 

oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza não 

patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber 

uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas 

segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem 

ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – 

RJTJESP 137/187). (Destaquei). 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 são, 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, além 

das peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 4.500,00, que considero mais justa e 

equânime ao presente caso, além de atender aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 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. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em 

nome da parte autora (R$ 610,37), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

confirmando-se a liminar ora concedida; b) CONDENAR a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (01/11/2017 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-57.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000091-57.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ANDREIA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 464 de 630



provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora alega que jamais contraiu dívidas ou firmou contrato com a 

promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito no valor de R$ 165,53, que alega 

desconhecer. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. 

Tratando-se, in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser 

aplicada à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a inversão do ônus probatório, providência perfeitamente 

admitida diante da hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é 

capaz de produzir prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado 

com a Reclamada; ou seja, cabe a esta provar a relação com a 

promovente. Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha 

móvel vinculada ao CPF da parte promovente, que por sua vez não teria 

quitado todos os débitos oriundos do uso da linha móvel. Para demonstrar 

suas alegações, anexou em sua defesa, telas de seu sistema interno 

contendo dados da parte promovente, alegando serem meios de prova 

válidos para demonstrar relação contratual com a parte autora. No 

entanto, não é o entendimento deste juízo, eis que essas telas, a meu ver, 

carecem de segurança como meio de prova, pois há possibilidade de livre 

inserção/alteração de dados unilateralmente pela promovida, detentora de 

tal sistema. Podem, quando muito, serem considerados meros indícios de 

relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação de plano de telefonia móvel pós-pago ou 

migração para este, o que poderia dar amparo às suas alegações de que 

o débito seria exigível e legítimo. Todavia, observo que a parte promovida 

anexou faturas contendo dados da promovente, em endereço nesta urbe, 

documentos por ela não impugnados. Tais faturas, analisadas em conjunto 

com as telas sistêmicas apresentadas, fazem concluir que havia relação 

comercial entre as partes, o que fora negado pela parte autora na inicial, 

mas posteriormente não impugnada. Disso se conclui que o serviço foi 

prestado a ela, com a geração de faturas a serem quitadas pelo serviço 

utilizado, o que, caso não ocorra, legitima a cobrança e posterior restrição 

do nome por falta de pagamento. Portanto, considerando a existência de 

relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora comprovar 

minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do débito 

apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular de 

todas as faturas, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o débito 

considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não sendo 

portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. 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. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 18 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-56.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

MILENA DE BARROS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000104-56.2018.8.11.0100 VALOR: 

$38,000.00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP Endereço: Avenida Senador Julio 

Campos, 530, Sala 05, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 09/11/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000164-29.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

RAFAELA LEILA PELLENS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000164-29.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: FUNDACAO 

RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA REQUERIDO: RAFAELA LEILA 

PELLENS, NEUTO LUIS FERRARI Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para se manifeste no prazo de 5 dias a cerca do documento ID 

15423665.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-19.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000003-19.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: MAURICIO 

MARQUES DE PAULA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Intimo o exequente, na pessoa do seu 

advogado, para que apresente as contrarrazões no prazo legal.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 1187-94.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43419 Nr: 1315-17.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39504 Nr: 1359-70.2017.811.0110

 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 DA LUZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 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 DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha 

referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. Mantenham-se 

os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43432 Nr: 1325-61.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1826-49.2017.811.0110

 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: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41482 Nr: 277-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26740 Nr: 464-22.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681
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 Considerando que decorreu o prazo da intimação realizada no dia 13 de 

julho, reitero a intimação: "Intimar a parte requerida para manifestar sobre 

petição do perito de fls. 178/185, em 10 dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26910 Nr: 634-91.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, HELIO 

ALVES PEREIRA, ALBERTO APARECIDO ROSA DE OLIVEIRA, MARCOS 

TEIXEIRA QUEIROZ, SERGIO JUNTOLLI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4.275-MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, NEY 

RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O, PAULO CESAR DE 

TOLEDO RIBEIRO - OAB:2311-MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562

 impulsiono os autos para intimar os requeridos para apresentar alegações 

finais em forma de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43190 Nr: 1215-62.2018.811.0110

 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

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 41480 Nr: 275-97.2018.811.0110

 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: SUELI MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha referida pela parte autora. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43454 Nr: 1342-97.2018.811.0110

 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 BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43455 Nr: 1343-82.2018.811.0110

 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 BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43458 Nr: 1346-37.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43459 Nr: 1347-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43461 Nr: 1349-89.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43462 Nr: 1350-74.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43463 Nr: 1351-59.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 1355-96.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43134 Nr: 1165-36.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43145 Nr: 1174-95.2018.811.0110

 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 BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43146 Nr: 1175-80.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43151 Nr: 1180-05.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43153 Nr: 1182-72.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43154 Nr: 1183-57.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 1189-64.2018.811.0110

 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: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43164 Nr: 1192-19.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43166 Nr: 1194-86.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43167 Nr: 1195-71.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 470 de 630



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.: 43168 Nr: 1196-56.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43171 Nr: 1198-26.2018.811.0110

 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 BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43172 Nr: 1199-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43173 Nr: 1200-93.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43174 Nr: 1201-78.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43181 Nr: 1207-85.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 1208-70.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1211-25.2018.811.0110

 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 BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43187 Nr: 1212-10.2018.811.0110

 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 BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43188 Nr: 1213-92.2018.811.0110

 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, BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.Retifique-se a capa dos autos e o 

sistema apolo, vez que erroneamente o banco requerido fora incluído no 

polo ativo. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43193 Nr: 1218-17.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43195 Nr: 1220-84.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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.: 43414 Nr: 1310-92.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43420 Nr: 1316-02.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43421 Nr: 1317-84.2018.811.0110

 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- 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 
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o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43422 Nr: 1318-69.2018.811.0110

 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: 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:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 1323-91.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO a liminar vindicada.- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA –Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada e residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41587 Nr: 332-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 1452-33.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BAISE, EDUARDO RODRIGUES MENDES, EDNA 

OLIVEIRA DA SILVA, LIVIA DA SILVA BUENO, ALDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 Vistos.

Certifique se a parte autora promoveu o ajuizamento da ação principal no 

prazo previsto no art. 308 do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 760-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...) Portanto, defiro a Gratuidade da Justiça, na 

forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS (...)DEFIRO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO PROVISÓRIA DOS 

ALIMENTOS e fixo no patamar de 24,1% (vinte e quatro vírgula um por 

cento) do salário mínimo vigente, que, atualmente, corresponde ao valor de 

R$ 225,81 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos). (...) 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (...)DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 10 de DEZEMBRO de 2018, às 14h30min (MT), ocasião em que, 

oportunamente, se tentará uma conciliação amigável. CITAÇÃO DO 

REQUERIDO O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, e 

advertido 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22125 Nr: 1128-92.2007.811.0110

 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: VANDERLEI BARBOSA DA SILVA, WANDERLEY 

VILELA BARBOSA, RUBENS RIBEIRO VILELA NETO, LUCAS VILELA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA, JOSÉ 

HONÓRIO DA SILVA, ELIAS GATAZ, JOÃO DORETO, LOSUK SAGAWA, 
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IDERVAL MATIAS DE SOUZA, DOMINGOS DIAS DE OLIVEIRA, FLAVIO 

ROGERIO MOTA FERREIRA, ILTON TORQUATO DE OLIVEIRA, OZAIR 

FERNANDES DE CASTRO, ERNESTO DE MELLO KUJAWSKI, EURIPEDES 

ROSA DA SILVA, MARIA PIEDADE BARBOSA DE ALMEIDA, JOAO DIVINO 

DE ALCANTARA, GENTIL JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DORETO, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido LOSUK SAGAWA, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido ERNESTO DE MELLO KUJAWSKI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Área de 293,1568 ha (duzentos e 

noventa e três, quinze ares e sessenta e oito centiares), denominado 

Gleba São José do Couto, lote 12, localizado no Município de 

Campinápolis-MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial de fl.217.Certifique 

se foram realizadas as citações determinadas à fl.90, item III.Dê-se vista 

dos autos à União e o Município de Campinápolis para manifestarem se têm 

interesse na presente demanda.Intime-se a parte requerente para que 

junte aos autos cópia dos documentos de todos os herdeiros de Vanderlei 

Barbosa da Silva (fls. 112; 131), a fim de que possa ser apreciada a 

habilitação.Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.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, PAULO EDUARDO 

MATTOS DINIZ, digitei.

Campinápolis, 08 de junho de 2018

Wanessa dos Passos Farias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88873 Nr: 122-62.2016.811.0101

 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: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 122-62.2016.811.0101 – código 88873

EDITAL

 A Excelentíssima Senhora Juíza de Direto e Diretora do Foro da Comarca 

Cláudia, Dra. Thatiana dos Santos, no uso de suas atribuições legais em 

cumprimento ao § 2º, do artigo 1.633 da CNGC, torna público, para ciência 

dos interessados, a relação dos projetos habilitados para recebimento de 

recursos or iundos das penas pecuniár ias nos Autos : 

122-62.2016.811.0101 – código 88873.

PROJETOS HABILITADOS:

 ENTIDADE: CENTRO ESPÍRITA CHICO XAVIER - CONTE MAIS 2 – VALOR: 

R$ 4.800,00

ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA - PROJETO: PROJETO PLAYGROUND – VALOR: 

R$ 15.000,00

ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA - PROJETO: FANFARRA ARARA AZUL – 

VALOR: R$ 5.500,00

 Duvidas e questões referentes ao presente Edital poderão ser 

esclarecidas na Diretoria do Foro da Comarca, de segunda à sexta-feira, 

das 13:00 às 19:00 horas.

 O contato também pode ser através do tel: (66-3546-2629) ou do e-mail 

claudia@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Cláudia, 18 de setembro de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94980 Nr: 782-22.2017.811.0101

 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: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 782-22.2017.811.0101 – código 94980

EDITAL

 A Excelentíssima Senhora Juíza de Direto e Diretora do Foro da Comarca 

Cláudia, Dra. Thatiana dos Santos, no uso de suas atribuições legais em 

cumprimento ao § 2º, do artigo 1.633 da CNGC, torna público, para ciência 

dos interessados, a relação dos projetos habilitados para recebimento de 

recursos oriundos das penas pecuniárias, salientando que o Projeto 

Biblioteca Escolar apresentado pela APM da Escola Mun. Daniel Titton, 

embora habilitado ficará aguardando data oportuna para liberação dos 

recursos, nos termos da decisão proferida nos Autos: 

782-22.2017.811.0101 – código 94980.

PROJETOS HABILITADOS:

 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR 

VICENTE EMILÇIO VUOLO - PROJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMAS NO 

ESPAÇO ESCOLAR – VALOR: R$ 26.000,00

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PADRINHOS MÁGICOS - PROJETO: FAÇA UMA 

CRIANÇA FELIZ (AQUISIÇÃO DE 100 KITS ESCOLARES) – VALOR: R$ 

8.100,00

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN. DANIEL 

TITTON - PROJETO: SALA DE BRINQUEDOS – UM ESPAÇO CRIATIVO – 

VALOR: R$ 17.000,00

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CLÁUDIA - PROJETO: 

BRINQUEDOTECA-UM ESPAÇO CRIATIVO – VALOR: R$4.200,00

 Duvidas e questões referentes ao presente Edital poderão ser 

esclarecidas na Diretoria do Foro da Comarca, de segunda à sexta-feira, 

das 13:00 às 19:00 horas.

 O contato também pode ser através do tel: (66-3546-2629) ou do e-mail 

claudia@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Cláudia, 18 de setembro de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105696 Nr: 2669-07.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Autos Virtuais (Id. 105696)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15:00 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído, via DJE.
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5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82541 Nr: 1734-40.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJ HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA VIRGÍNIA SILVA - 

OAB:OAB/GO 26.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR o Requerido ao pagamento do montante de R$ 166.101,98 

(cento e sessenta e seis mil e cento e um reais e noventa e oito 

centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária, desde a data de emissão de cada nota fiscal (fls. 27/28, 29/30, 

31, 32, 33, 34, 35, 40/41, 45/46, 50/51, 52, 53/54, 55, 56, 59/60, 63/64, 

67/68, 69/70 e 71/72 ), pelo índice do INPC/IBGE.Isento de custas a parte 

Requerida (art. 460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da 

condenação (art. 85, §3º, inciso I, do CPC).P.R.I.Certificado o trânsito em 

julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Cláudia, 18 de setembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98533 Nr: 2577-63.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DILL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 15:00 horas.5.1 Intimem-se a parte autora para comparecer e 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, 

CPC/2015).5.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no 

artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.Insta destacar 

que cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação 

pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A 

inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).5.3 Depreque-se a oitiva no 

caso de testemunhas arroladas fora da comarca, devendo a Secretaria 

informar ao Juízo Deprecado que cabe à parte Autora providenciar o 

comparecimento de sua testemunha ao ato deprecado, nos termos do art. 

455, do CPC. 6. Intimem-se.7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44779 Nr: 464-59.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LUIZ SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICERIO THOMÉ ADANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

informar os dados bancários para expedição de Alvará para liberação de 

valor bloqueado via Sistema Bacen Jud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104289 Nr: 1994-44.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND E COM DE ARTEFATOS DE MAD NSA SRA AP, 

DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos. 1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à 

execução, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, dentre 

eles, os requisitos para a concessão da tutela provisória: perigo de dano 

grave de difícil ou incerta reparação bem como não há garantia do juízo 

(penhora, depósito ou caução).(...) 2. Intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, 

CPC). 3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação. 4. Determino o 

apensamento deste feito aos autos principais (código 96256). 5. Defiro por 

ora os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104403 Nr: 2048-10.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CACATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE 

COCATTO, JOSEMAR COCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTES INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLÁVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos. 1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à 

execução, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, dentre 

eles, os requisitos para a concessão da tutela provisória: perigo de dano 

grave de difícil ou incerta reparação bem como não há garantia do juízo 

(penhora, depósito ou caução). (...) 2. Intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, 

CPC). 3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação. 4. Determino o 

apensamento deste feito aos autos principais (código 94539). 5. Defiro por 

ora os benefícios da Justiça Gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104259 Nr: 1983-15.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, Alberto Sassi, LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 Vistos.

1. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo à execução, 

haja vista não haver pedido de tal efeito.

2. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

3. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

4. Determino o apensamento deste feito aos autos principais (código 

86347).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 104125 Nr: 1919-05.2018.811.0101

 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: MÁRCIO GREGÓRIO, CLAUDETE SOARES COUTINHO 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO SIMÕES, ZULMIRA DE MENEZES 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que nos autos de código 83932, o Incra manifestou 

interesse no feito e posto tratar-se de matrícula que supostamente está 

inserida na chamada Gleba Macaco, segundo informações da própria 

autarquia, determino a intimação do Incra para manifestar-se sobre o 

interesse na presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Com a resposta, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104074 Nr: 1899-14.2018.811.0101

 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 FERREIRA DE SOUZA, ROZELI ROSA 

BARBOSA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO SIMÕES, ZULMIRA DE MENEZES 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 13.911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que nos autos de código 83932, o Incra manifestou 

interesse no feito e posto tratar-se de matrícula que supostamente está 

inserida na chamada Gleba Macaco, segundo informações da própria 

autarquia, determino a intimação do Incra para manifestar-se sobre o 

interesse na presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Com a resposta, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103460 Nr: 1604-74.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUISADEUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Leonar Martins - 

OAB:7975 B

 Vistos. 1. Ante a ausência injustificada da testemunha, que devidamente 

intimada, não compareceu ao ato, redesigno a audiência para o dia 04 de 

dezembro de 2018, às 15:00 horas e determino sua condução coercitiva. 

2. Expeça-se mandado de condução coercitiva. 3. Oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a presente decisão. 4. Intime-se a defesa, via DJE. 5. 

Sai o presente intimado. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103641 Nr: 1678-31.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos. 1. Tendo em vista que a testemunha ainda encontra-se de licença 

para tratamento de saúde, redesigno o presente ato para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 16:40 horas. 2. Requisite-se e oficie-se o Juízo 

Deprecante sobre a presente decisão. 3. Intime-se a defesa via DJE. 4. Sai 

o presente intimado. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 53/2018-DF

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor estará 

afastada de suas funções no período de 18 á 19 de setembro de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para responder 

pelo Cartório Distribuidor, durante o período de afastamento da referida 

servidora;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Neverton Aparecido Gossler Lima, Matrícula 

37461, Técnico Judiciário, para responder pela Central de Distribuição, no 

período compreendido entre 18 à 19 de setembro de 2018.

Art. 2º -Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 18 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39727 Nr: 1169-69.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter de Oliveira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

De proêmio, saliento que a ofendida NAIARA VENTURA DA SILVA e o réu 

foram ouvidos na solenidade realizada em 17/07/2014 (fls. 198/200).

Prosseguindo com a instrução, designo o dia 26 de março de 2019, às 

17:00h para ouvir as testemunhas VALÉRIA SCHVEITER MOTA, 

DELCILENE DE MIRANDA PINTO e DALVA DE MIRANDA PINTO e 

MADALENA DE MIRANDA PINTO (fls. 192 e 210).

Ainda, EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Ariquemes-RO para 

colher o depoimento de MADALENA DE MIRANDO PINTO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40784 Nr: 360-45.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Teixeira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Assim, na forma do art. 403, 

§3, do CPP, DÊ-SE vista dos autos à acusação e à defesa, 

sucessivamente para apresentação de memoriais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65681 Nr: 1046-32.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Caetano de Andrade, Patricia Barbosa 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 Vistos etc. Tendo em vista que a ré Patricia Barbosa de Lima não foi 

encontrada no endereço por ela indicado, bem como consta informação 

nos autos que atualmente reside em Cerejeiras-RO, do que se infere que 

não informou ao Juízo seu paradeiro atual, aplico ao caso o art. 367 do 

CPP, prosseguindo o feito sem a referida pessoa. Ainda, OFICIE-SE ao 

Juízo Deprecado às fls. 99, solicitando informações a respeito da missiva 

expedida para ouvir as duas testemunhas de acusação João Evangelista 

Ferreira Soares e José Marcos Ferreira. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41873 Nr: 1091-41.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos etc. DESIGNO para o dia 02 de Abril de 2019, às 17:00h, audiência 

para a oitiva da testemunha RODOLFO CESAR ANDRADE GONÇALVES. 

Quando dar expedição do mandado atente-se à Secretaria que o Sr. 

RODOLFO deve ser intimado no seu endereço domiciliar, e, não, no 

Quartel da Polícia Militar de Colniza. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 6002 Nr: 1384-11.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salatiel Florindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Ribeiro da Silva - 

OAB:133-RO

 Vistos etc. I. Homologo a desistência quanto à oitiva da testemunha 

Gleison Arthur Schilling. No mais, DETERMINO que a Secretaria proceda 

com a correta juntada da Carta Precatória enviada às fls. 99. Por fim, 

SOLICITE-SE ao Juízo Deprecado informações a respeito do cumprimento 

da missiva retro mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91241 Nr: 3467-53.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JZDRS, JSV, EADSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por força do art. 178, inciso II, do CPC, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 2940-04.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADF, ANV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por ERICA 

APARECIDA DE FRANÇA e ARILDO NUNES VIEIRA, ambos devidamente 

qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo no 

que compete a guarda e alimentos relativo aos filhos menor do casal.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Nesse sentindo manifestou o representante do Ministério Público Estadual 

que oficiou nos autos.

Assim, 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, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo na forma transigida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de ERICA 

APARECIDA DE FRANÇA e ARILDO NUNES VIEIRA, nos termos do art. 

226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90098 Nr: 2885-53.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, MJDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por MIGUEL 

ROCHENBACK DE SOUZA e MARIA JANUARIA DE ALMEIDA SOUZA, 

ambos devidamente qualificados.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

A cônjuge varoa continuará utilizando o mesmo sobrenome.

Assim, 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, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo na forma transigida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 
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com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de MIGUEL 

ROCHENBACK DE SOUZA e MARIA JANUARIA DE ALMEIDA SOUZA, nos 

termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do 

Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88937 Nr: 2238-58.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A BORGES- ME, AGNALDO ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olinto Jose de Oliveira Amorim 

- OAB:876A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar o advogado da parte autora, para que recolha as custas de 

diligencia de oficial de justiça, devidamente margeado a ref. 08. Consigno 

outrossim, que na hipótese de não recolhimento do valor, no prazo máximo 

de 30 dias, as missiva será devolvida independente de cumprimento, 

conforme preceituado pela CNGCMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35963 Nr: 2257-16.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Martins Sifuentes, Vanildo Rodrigues 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Inobstante a informação de fls. 66, mantenho a nomeação do advogado 

dativo, uma vez que a parte não declinou os motivos pelos quais pretende 

alterar o seu patrono nos autos.

No mais, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 13 de março de 2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42331 Nr: 1311-39.2011.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Wilson Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:OAB/MT 1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido retro, DETERMINO à parte autora que cumpra a 

decisão de fls. 24, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 2396-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS, KCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 

1º, § 2º, da Lei n. 5.478/68.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, ante a 

ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva 

do réu, fixo, liminarmente, em 50% do salário mínimo, corrigidos 

monetariamente, que deverão ser pagos à autora, devidos a partir da 

intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência.

ADVIRTA-SE a parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE 

ADVOGADO, contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, 

§ 1º, da Lei n. 5.478/68.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

encaminhar a parte que declarar que não possui condições econômicas 

para custear advogado à Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação 

de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 3277-90.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e determino a realização de 

estudo psicossocial na residência da parte, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao exercício da 

guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de guarda 

recomendada ao caso desenhado nos autos.Encaminhem-se os autos ao 

conciliador para que designe audiência de conciliação.CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo por 

este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
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a qual será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este 

Magistrado para homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 3237-11.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipatória 

requerida, o que faço para determinar a reintegração de posse do 

automóvel FORD RANGER XLT CD, Ano/Modelo 2013/2013, cor BRANCA, 

de placa OBM 7982, RENAVAM 00547079192, chassi 

8AFAR23L5DJ124866, no endereço constante nos autos.Desde já DEFIRO 

o uso das forças policiais, caso entenda necessário seu 

acompanhamento pelo competente Oficial de Justiça.Encaminhem-se os 

autos ao conciliador para que designe audiência de conciliação.CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

CPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para este Magistrado para homologação.Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65988 Nr: 1321-78.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeste Vieira Guimarães, Madalena Maria Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste acerca da certidão de 

fls. 33, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo in albis ou não, voltem CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60185 Nr: 1460-35.2011.811.0105

 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: Geiza dos Santos Scarço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte requerente para que esclareça o que pretende com a 

petição de fls. 119 no prazo de 05 (cinco) dias.

No silêncio, ARQUIVE-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 65071 Nr: 499-89.2014.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 601-14.2014.811.0105

Código 65180

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

1. Cuida-se de Ação de Alimentos.

2. Inicial e documentos.

3. Petição da parte autora requerendo a extinção do feito, às fls. 30.

4. Cota Ministerial manifestando-se favorável ao pedido de desistência, às 

fls. 32.

5. Breve relatório, fundamento e decido.

6. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida 

que se impõe, vejamos.

7. Postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do processo 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 

examine”.

8. Assim, considerando que a parte autora manifestou-se pela extinção 

dos autos, e ante a concordância expressada pela parte requerida, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

 D I S P O S I T I V O

 9. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

10. Em conseqüência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa por ser a mesma 

beneficiária da justiça gratuita.

11. Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Colniza, 25 de maio de 2017.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35618 Nr: 1841-48.2008.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fagundes Guimarães Dumont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olsen Indústria e Comércio S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 162, atestando a intempestividade do 

recurso inominado de fls. 111/124, deixo de recebê-lo.

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem de direito no 
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prazo de 30 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65473 Nr: 872-23.2014.811.0105

 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): Joelson Adame Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 19/05/15 (fl. 32), onde o 

autor do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 18 de maio de 

2017, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada (fl. 49).

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

JOELSON ADAME LOUZADA, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Embora a defesa prévia indique que a procuração está "em anexo", não 

se encontrou tal documento. Como o conteúdo da peça defensiva seria 

analisado neste momento, caso não haja a escorreita vinculação entre 

advogado e acusado, isso trará prejuízo ao próprio acusado.

Assim, à SECRETARIA:

1.INTIMAR o advogado que subscreve a petição, devendo juntar 

procuração (prazo de 10 dias). Não o fazendo, NOMEAR Defensor para a 

apresentação de defesa prévia. Juntando, IMEDIATAMENTE conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31701 Nr: 1338-45.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a EDIVALDO DOS SANTOS, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 

SECRETARIA para:1.Se foi o caso, MANTER OS EFEITOS DA 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, INCLUSIVE COM A 

UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO (arts. 336 e 337, ambos do 

CPP);2.Responder o Ofício de fl. 224, informando que não haverá 

expedição de guia de execução de pena pelo presente motivo;3.Intimar a 

Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado); 4.Dar ciência ao Ministério 

Público;5.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas e anotações necessárias.Publicar. Intimar. Cotriguaçu/MT, 19 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61914 Nr: 306-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5452 Nr: 465-84.2004.811.0099

 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: ARTEMIO RICHTER, GERALDO IVO FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO BONETI CATÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUZA - 

OAB:3.543.B/MT

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, dos autos da 

Reconvenção, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.966,86 (Um mil e novecentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos ), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de Fls. 439. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 598,56 (Quinhentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e seis centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 1.368,30 

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos ) para fins da 

guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64278 Nr: 1011-90.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ PALÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS JOSÉ PALÁCIO, Cpf: 

55772943120, Rg: 000767787, Filiação: Gregoria Galvão Palacio e José 

Palacio Filho, data de nascimento: 07/07/1976, brasileiro(a), natural de 
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Guaira-PR, casado(a), vereador, Telefone 84093570. 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 procura via INFOJUD, resposta apareceu, além 

de haver indicação de endereço pelo Ministério Público, exatamente igual 

ao encontrado no INFOJUD. Assim, cabe a tentativa de citação a partir do 

endereço (desde que razoavelmente concreto) indicado, isso antes da 

citação por Edital. Antecipando possível não localização, desde já se 

conclui pela subsequente 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.Portanto, à SECRETARIA para:1.Inicialmente, 

EXPEDIR Precatória à Comarca de BANDEIRANTES/MS para CITAR 

MARCOS JOSÉ PALÁCIO (ver endereço no documento juntado pelo 

Ministério Público), pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias;2.Na citação, 

deverá ser indagado se tem CONDIÇÕES DE CONSTITUIR ADVOGADO nos 

autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo, devendo haver 

advertência de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para apresentá-la;3.NÃO APRESENTANDO resposta 

ou afirmando que não constituirá defensor, proceder à nomeação de 

Defensor (a partir de lista constante da Secretaria, obedecendo, como 

sempre, à alternância) para apresentar resposta e seguir no 

processo;4.NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, deverá ser informado 

interesse na atividade probatória em relação à arma, sendo o silêncio 

quanto ao ponto indicativo de desinteresse, permitindo a destruição;5.NÃO 

HAVENDO O ENCONTRO, 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;6.APRESENTADA RESPOSTA, 

conclusos (análise de resposta à acusação e possível designação de 

audiência);7.APÓS Edital, não havendo resposta, conclusos para 

suspensão do processo, pois o Ministério Público já se manifestou.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 25 de janeiro 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, 14 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68167 Nr: 320-08.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNIZ NAZARÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o querelante para que requeira o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31356 Nr: 932-24.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOTÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Tendo em vista a informação prestada pela coordenadoria financeira 

acerca de impossibilidade de vinculação em razão da inexistência de da 

guia de depósito judicial, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida a fim de que junte aos autos o 

comprovante/guia de depósito judicial a fim de possibilitar a expedição de 

alvará em favor da parte autora.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56588 Nr: 1743-33.2018.811.0034

 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: PATRICIA FERNANDES DA SILVA, Almir Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Paulo de Carvalho, Maria Aparecida 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 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.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-60.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

PEDRO TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000352-60.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - MT23938/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:00, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000352-60.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

PEDRO TEODORO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCOZOL ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA 
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(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000352-60.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de 

Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:00. DOM AQUINO, 19 de setembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-13.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA LIMA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000036-13.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-44.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000118-44.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-90.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000350-90.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, de conformidade com o r. despacho, a seguir transcrito: 

"Vistos etc. Tendo em vista que a requerida foi citada na mesma data da 

audiência de conciliação (21.02.2018), determino seja designada nova 

data de audiência, com a intimação das partes, consignando as 

advertências legais. Cumpra-se". DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-90.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000350-90.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 15:45, de 

conformidade com o r. despacho, a seguir transcrito: "Vistos etc. Tendo 

em vista que a requerida foi citada na mesma data da audiência de 

conciliação (21.02.2018), determino seja designada nova data de 

audiência, com a intimação das partes, consignando as advertências 

legais. Cumpra-se". DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-89.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CESAR DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000018-89.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 16:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-26.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000158-26.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-26.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000158-26.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 14:30. 

DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-08.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA PLACIDA FERREIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000295-08.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 14:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000296-90.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000296-90.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do Advogado do REQUERENTE: RENATO 

DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S, na pessoa do próprio requerente, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 

15:00, cientificando-o que o não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PONTES SATELIS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000297-75.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PONTES SATELIS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000297-75.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT0013245S-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 15:15. 

DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-60.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000298-60.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 31/10/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83747 Nr: 968-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS AGUIAR, DEJALMIR SILVA COSTA, 

ALEX SANDRO FARIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:16.244

 Vistos, etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de ALEX SANDRO 

FARIAS ROSA, DAVI DIAS AGUIAR e DJALMIR SILVA COSTA, pela 

prática da conduta capitulada no Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do 

Código Penal.

CITE-SE os acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, respondam à acusação, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condição para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Quanto ao requerido na cota de fls. 42, visto que as informações 

solicitadas sobre os antecedentes do acusado no Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional de Identificação Criminal 

– INI são de ônus da parte, INDEFIRO o referido pedido.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à 

Delegacia de Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48049 Nr: 941-04.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GERFRAN LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO contra MADEIREIRA GERFRAN LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

41, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70224 Nr: 456-62.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADONA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO contra MARCOS ADONA ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

32, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45345 Nr: 808-30.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA- ME, 
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TEREZINHA WEISS DIER, MARCIA ADRIANE WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra J.C. INDUSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA – ME, 

TAREZINHA WEISS DIER e MARCIA ADRIANE WEISS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

104, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49859 Nr: 611-36.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FAGANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em face de LAMINADOS FAGANELLLO LTDA - EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 100 aportou aos autos, em petição da exequente, requerimento de 

compensação da dívida em nome do executado, onde este reconheceu o 

débito.

Entre um ato e outro, foi prolatada decisão de fls. 101, determinando o 

sobrestamento do feito. Assim, os autos encontram-se suspenso por mais 

de 05 (cinco) anos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, sem, contudo, 

lograr êxito na solução do feito, atento a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição intercorrente 

consolidou-se sobre o crédito pretendido.

 Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar 

a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da 

fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo 

gera insegurança jurídica.

 Assim, tenho que as diligências que foram requeridas pelo autor, não teve 

qualquer utilidade para o processo, não tendo o condão de evitar o 

transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição 

intercorrente medida que se impõe.

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE 

NÃO AFETAM A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES: 

EDCL NO AGRG NO ARESP. 594.062/RS; AGRG NO AG. 1.372.530/RS; E 

AGRG NO ARESP. 383.507/GO. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA 

NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Requerimentos de 

diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o 

fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos 

contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do 

feito. 2. Prestigiando o efeito estabilizador de expectativas que decorre da 

fluência do tempo, pretende-se evitar a prática de pedidos de 

desarquivamento dos autos, em momento próximo ao lustro fatal, para a 

realização de diligências inócuas, seguidas por novos pleitos de 

suspensão do curso da execução, com o reprovável intuito de escapar os 

créditos executados do instituto da prescrição. 3. Precedentes: EDcl no 

AgRg no AREsp. 594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

25.3.2015; AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, DJe 19.5.2014; e AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. ARNALDO 

ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013. 4. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 30/11/2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 

5o., DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE 

ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE 

MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A 

PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o 

prazo de prescrição intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, 

entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de 

suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito 

executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que 

avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a 

análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice 

da Súmula 7/STJ. 3. Embargos de Declaração acolhidos para conhecer do 

Agravo Regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AREsp. 

594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.3.2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O 

CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 
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prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). 2. Os 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou 

interromper o prazo de prescrição intercorrente (AgRg no REsp. 

1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 3.8.12).

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013).

Cumpre observar ainda que em sede de execução fiscal não há 

necessidade de ato formal de arquivamento, ele vai decorrer do 

transcurso do lapso de um ano de suspensão, sendo despiciendo o 

despacho que o efetive (súmula 314 do STJ ).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, 

ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 

REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA 

AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE 

A PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA 

FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA 

INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (...). 2. Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal 

de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de 

suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. 

Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se 

mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o 

condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse 

sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; 

AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 

17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTROEIRA, DJe 23.04.2012, 

AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e 

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 18.03.2014. 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não 

rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, 

para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e 

seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. 

Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, 

nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação 

do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. 

Ademais, o exame acerca da responsabilidade pela demora na execução 

fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a 

necessidade do reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: 

AgRg no AREsp. 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

06.03.2014. 4. Agravo Regimental desprovido (AgRg no Ag. 1.372.530/RS, 

Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.5.2014).

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49903 Nr: 655-55.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARAMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra GARAMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

13, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50886 Nr: 786-93.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FREDERICO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra OTTO FREDERICO SCHMIDT, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

15, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 
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distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45262 Nr: 722-59.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C IND. COM. DE MADEIRAS LTDA - ME, 

TEREZINHA WEISS DIER, MARCIA ADRIANE WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra J.C. INDUSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA – ME, 

TAREZINHA WEISS DIER e MARCIA ADRIANE WEISS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

96, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70677 Nr: 899-13.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moretto e Marcolin Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO, em face de 

MORETO E MARCOLIN LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 Às fls. 21/26 aportou aos autos, em petição da exequente, adesão ao 

Parcelamento Nacional Simplificado em nome do executado, requerendo 

suspensão do processo.

Entre um ato e outro, foi prolatada decisão de fls. 27, determinando 

sobrestamento do feito. Assim, os autos encontram-se suspenso por mais 

de 05 (cinco) anos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.
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Tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, sem, contudo, 

lograr êxito na solução do feito, atento a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição intercorrente 

consolidou-se sobre o crédito pretendido.

 Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar 

a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da 

fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo 

gera insegurança jurídica.

 Assim, tenho que as diligências que foram requeridas pelo autor, não teve 

qualquer utilidade para o processo, não tendo o condão de evitar o 

transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição 

intercorrente medida que se impõe.

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE 

NÃO AFETAM A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES: 

EDCL NO AGRG NO ARESP. 594.062/RS; AGRG NO AG. 1.372.530/RS; E 

AGRG NO ARESP. 383.507/GO. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA 

NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Requerimentos de 

diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o 

fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos 

contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do 

feito. 2. Prestigiando o efeito estabilizador de expectativas que decorre da 

fluência do tempo, pretende-se evitar a prática de pedidos de 

desarquivamento dos autos, em momento próximo ao lustro fatal, para a 

realização de diligências inócuas, seguidas por novos pleitos de 

suspensão do curso da execução, com o reprovável intuito de escapar os 

créditos executados do instituto da prescrição. 3. Precedentes: EDcl no 

AgRg no AREsp. 594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

25.3.2015; AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, DJe 19.5.2014; e AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. ARNALDO 

ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013. 4. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 30/11/2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 

5o., DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE 

ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE 

MOSTRAM INEFICAZES NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A 

PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça tem expressado entendimento segundo o qual 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o 

prazo de prescrição intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, 

entendeu que as diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de 

suspensão se demonstraram inúteis para a manutenção do feito 

executivo, que já perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que 

avaliar a responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a 

análise do contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice 

da Súmula 7/STJ. 3. Embargos de Declaração acolhidos para conhecer do 

Agravo Regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AREsp. 

594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.3.2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O 

CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). 2. Os 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou 

interromper o prazo de prescrição intercorrente (AgRg no REsp. 

1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 3.8.12).

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013).

Cumpre observar ainda que em sede de execução fiscal não há 

necessidade de ato formal de arquivamento, ele vai decorrer do 

transcurso do lapso de um ano de suspensão, sendo despiciendo o 

despacho que o efetive (súmula 314 do STJ ).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, 

ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 

REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA 

AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE 

A PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA 

FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA 

INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (...). 2. Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal 

de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de 

suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. 

Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se 

mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o 

condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse 

sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; 

AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 

17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTROEIRA, DJe 23.04.2012, 

AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e 

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 18.03.2014. 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não 

rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, 

para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e 

seguem acompanhadas de novo pleito de suspensão do curso da 

execução, tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário. 

Outrossim, não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, 

nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação 

do crédito após o decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. 

Ademais, o exame acerca da responsabilidade pela demora na execução 

fiscal não se mostra possível em sede especial, tendo em vista a 

necessidade do reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: 

AgRg no AREsp. 366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

06.03.2014. 4. Agravo Regimental desprovido (AgRg no Ag. 1.372.530/RS, 

Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.5.2014).

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 777-34.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VULCÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra MADEIREIRA VULCÃO LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre uma providência e outra, conforme teor da decisão prolatada às fls. 

14, este Juízo determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa na 

distribuição.

Os autos permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando detidamente, verifico que se trata de execução fiscal há anos 

arquivada provisoriamente. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre 

em 05 (cinco) anos após a decisão de arquivamento do processo, de 

acordo com o art. 40, § 4º da Lei 6.830/80.

Além disso, a LEF não altera o art. 174 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 
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termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o 

arquivamento provisório do feito, sem que nenhuma medida apta a 

satisfazer seus interesses tenha sido implementada pela exequente, é o 

caso de se declarar a extinção do crédito tributário pela ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Entende o STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). Destarte, 

o art. 40 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia 

com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, 

assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos 

autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento. (...)" (AgRg no AREsp 366.914/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013, DJe 06/03/2014)

Por fim, insta asseverar a desnecessidade da intimação da parte 

exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só pode ser 

suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. Demais 

disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior 

no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública acerca da 

suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como do 

arquivamento do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso do 

prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 314/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (AgRg no AREsp 416.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 174, “caput”, ambos do 

CTN, c/c o artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80 extinguindo o feito, com 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 487, inc. II, do CPC/15.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 496, 

§ 3°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 948-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLAUDOMIRO BILLIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 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 na presente data.

 Desse modo, por ordem verbal do M.M. Juiz, a solenidade designada para 

o dia de hoje, esta sendo REDESIGNADA para 22/10/2018 às 17h30min.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102094 Nr: 2687-41.2016.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350, Lucia de Souza - 

OAB:20.024/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:5.449-A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nas 

orientações legais, doutrinárias e jurisprudenciais, julgo improcedente os 

embargos de declaração, por não ser o recurso apropriado.Contudo, a fim 

de sanar a irregularidade apontada, retifico a decisão atacada, 

especificamente para deixar de constar como bens partilhados o veículo e 

a residência do casal.Ademais, acolho o aditamento da petição inicial.Sem 

prejuízo, levando-se em consideração a ausência de citação do requerido 

e, ante a proximidade do ato designado, redesigno a audiência a ser 

realizada pelo CEJUSC na data de 10 de fevereiro de 2017, às 10horas. 

No mais, cumpra-se integralmente a decisão judicial derradeira.Às 

providências.Guarantã do Norte – MT, 08 de novembro de 2016.Fabio 

PetengillJuiz Substituto cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 1888-95.2016.811.0087

 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: Raimundo Ferrira do Nascimento Filho

 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 Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) para 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85026 Nr: 984-80.2013.811.0087

 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: Michela Napoliana Andrade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA Engenharia e Parceria-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Biancardini Candia 

- OAB:6687/MT

 Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a 

ser sanada.

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte.

Com estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, 

porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111518 Nr: 3762-81.2017.811.0087

 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: JOSIVALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias cumprir o 

deferimento parcial da decisão do agravo de instrumento que concedeu o 

parcelamento das custas processuais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 469-50.2010.811.0087

 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: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Matias de Assis Neto, Shirley de Morais 

Costa Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, JOSE CLAUDIO POLICARPO - OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:OAB/10.431 MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca da carta precatória devolvida de fls. 334/342, 

346/385 e 386/388, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 2341-27.2015.811.0087

 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: Jaqueline Oliveira Kiister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Reparação de Ato Administrativo e Reparação de 

Danos, interposta por Jaqueline Oliveira Kiister em face do Município de 

Novo Mundo-MT.

Narra a inicial em síntese que a autora aprovada em concurso público no 

município de Novo Mundo-MT foi impedida de assumi-lo por não residir em 

micro área 33, localizada no referido município na data da publicação do 

edital, sendo este um dos requisitos.

 Defiro o pedido de produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução para a data de 17.10.2018, às 13h30min.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, 

sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 REVOGO o decreto de prisão cautelar e CONCEDO liberdade provisória 

aos acusados VALDEIR MIGUEL DA SILVA, IRINEU FERREIRA DE SOUZA 

e HÉRCULES SANCHES DE NORONHA.Intimem-se.Cientifique-se a defesa 

e o Ministério Público.SERVE A DECISÃO COMO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA 

CLAUSULADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115815 Nr: 2665-12.2018.811.0087

 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: Agostinho Batistel, Antonio Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Pierezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta, redesigno a 

audiência para a data de 20.09.2018, às 18h.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 4075-08.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurinda Pereira da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Junior da Silveira Ribeiro 

- OAB:MT/24.069/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de CONCEDER O 

MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE da área discriminada na inicial, 

nos termos do documento de folhas 21, em favor da requerente, 

DETERMINANDO que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato de 

turbação, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil Reais), por 

evento. Intimem-se as partes acerca da concessão da liminar.Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Apresentada contestação, abra-se vista para a requerente e, após, 

façam-me conclusos para saneamento ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118080 Nr: 4203-28.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Guarda de Menor ajuizada por Basílio Artifão em 

face de Gerlane Castro Alves.

As informações trazidas na inicial revelam a possível situação de risco 

vivenciada pela criança L. A. A., ante as supostas agressões desmedidas 

por parte de seu padrasto e os supostos abusos sexuais perpetrados por 

seu tio materno. Por tais razões, requer a parte autora a busca e 

apreensão da infante e a concessão da guarda em seu favor.

Conquanto a lei autorize a inversão da guarda em tais casos, postergo a 

análise em profundidade da questão para momento posterior, quando mais 

maduro e consolidados os elementos probatórios.

DETERMINO que a equipe psicossocial do fórum elabore relatório acerca 

das condições de vida da criança, devendo esclarecer, além de outros 

pontos que convierem, os seguintes:

(a) A criança sofre ou sofreu maus tratos e/ou agressões e/ou abusos? 

Se sim, descreva circunstanciadamente como, quando e os motivos.

(b) O ambiente familiar proporcionado pela atual detentora da guarda é 

adequado para o desenvolvimento sócio afetivo da criança?

(c) Do ponto de vista técnico, qual dos genitores apresenta melhores 

condições de exercer a guarda? Justifique.

A equipe deverá ir até a residência da requerida acompanhada de Oficial 

de Justiça, ocasião em que a requerida será intimada pessoalmente da 

presente decisão, e deverá entrevistar a criança de maneira reservada, 

ouvindo, a posteriori, os demais membros do grupo familiar.

O relatório da equipe deverá ser entregue até o dia 27.09.2018.

Designo audiência de conciliação e instrução para o dia 28.09.2018, às 

15h.

Intime-se pessoalmente, por meio de oficial de justiça, a requerida acerca 

do inteiro teor da presente decisão.

Intime-se o requerente por DJE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 117853 Nr: 4080-30.2018.811.0087

 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: IAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 A partir das informações trazidas pelo requerido em sua contestação, 

notadamente relatório social e imagens de conversas por aplicado de 

mensagens, possível notar que a requerente tem praticado, em tese, fatos 

que podem ser enquadrados como alienação parental pela desqualificação 

que tem feito sobre a conduta do genitor. In verbis a legislação de 

regência:

Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este.

 Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além 

dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 

diretamente ou com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 

exercício da paternidade ou maternidade;

 Conquanto a lei autorize a inversão da guarda em tais casos, tendo 

recente remoção forçada da criança do convívio com o genitor por meio 

da decisão liminar, postergo a análise em profundidade da questão para 

momento posterior, quando mais maduro e consolidados os elementos 

probatórios.

No entanto, com viso a acautelar o menor e sua relação parental com 

ambos os genitor, expressamente ADVIRTO a requerente-genitora para 

que deixe de promover campanha de desqualificação das condutas do pai 

da criança, sob pena de, identificada a recalcitrância, ser promovida 

alteração na guarda da criança.

Ainda que os genitores não mantenham mais laços sentimentais entre si, a 

separação do casal mantém inalteradas as garantias e deveres inerentes 

à condição de pai e de mãe, devendo o casal encetar todos os esforços 

possíveis para mitigar os efeitos da separação matrimonial incidentes 

sobre o filho. Dito de modo mais claro, há de se preservar o direito da 

criança de crescer em um ambiente livre brigas, xingamentos, 

animosidades e desqualificação mútua.

DETERMINO que a equipe psicossocial do fórum elabore relatório acerca 

das condições de vida da criança, devendo esclarecer, além de outros 

pontos que convierem, os seguintes:

(a) A criança sofre ou sofreu alienação parental? Se sim, descreva 

circunstanciadamente como, quando e os motivos.

(b) O ambiente familiar proporcionado pelo atual detentor da guarda é 

adequado para o desenvolvimento sócioafetivo da criança?

(c) Do ponto de vista técnico, qual dos genitores apresenta melhores 

condições de exercer a guarda? Justifique.

A equipe deverá ir até a residência da requerente acompanhada de Oficial 

de Justiça, ocasião em que a requerente será intimada pessoalmente da 

presente decisão, e deverá entrevistar a criança de maneira reservada, 

ouvindo, a posteriori, os demais membros do grupo familiar.

O relatório da equipe deverá ser entregue até o dia 27.09.2018.

Antecipo a audiência de conciliação e instrução para o dia 28.09.2018, às 

14h30min.

Intime-se pessoalmente, por meio de oficial de justiça, a requerente acerca 

do inteiro teor da presente decisão.

Intime-se o requerido por DJE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112824 Nr: 366-62.2018.811.0087

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411A, RICARDO NEVES DA COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o depósito integral do débito perseguido pelo requerente 

dentro do quinquídio legal, restitua-se a posse do veículo ao requerido.

Intime-se o requerente para que diga sobre o depósito no prazo de 5 

(cinco) dias e proceda a baixa dos ônus incidentes sobre o bem, nos 

termos do art. 3º, parágrafo 2º do DL 911/1969.

 Aguarda-se o decurso do prazo do parágrafo 3º do indigitado artigo e, 

após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115620 Nr: 2533-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djeisson Andrade dos Santos, Rafael 

Rodrigues Mello, WALLACE BRUNO VIEIRA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DJEISSON 

ANDRADE DOS SANTOS, RAFAEL RODRIGUES MELLO e WALLACE 

BRUNOVIEIRA DOS SANTOS SILVA, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 33, “caput” c/c os artigos 35 e 40, V, todos da Lei n° 

11.343/2006, além do artigo 244 do ECA.

Devidamente notificados, o acusados apresentaram defesa prévia.

Assim, não tendo a Defesa apresentado teses na defesa prévia (Art. 55, 

§ 4º, da Lei Anti-Drogas), está preclusa esta faculdade processual, 

oportunidade em que, por estarem presentes os indícios da autoria e 

materialidade do delito, RECEBO A DENÚNCIA na forma em que posta em 

juízo.

Designo audiência de instrução para a data de 11 de outubro de 2018, às 

15h00min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Notifique-se a equipe multidisciplinar credenciada, para que realize estudo 

psicossocial, a fim de aferir a conduta social e personalidade dos agentes, 

apresentando relatório detalhado ao Juízo até a data de 10.10.2018 às 

12h00min.

Oficie-se o estabelecimento prisional em que detidos os acusados, para 

que providencie a escolta dos acusados para comparecerem à audiência 

designada.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa.

Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 761-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remir Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 Para interrogatório do acusado designo a data de 11.10.2018, às 

17h00min.

Intime-se. Requisite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117470 Nr: 3825-72.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão 

preventiva do acusado ELITON LOURENÇO DOS SANTOS.

Inobstante os argumentos articulados na petição de reconsideração (fls. 
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80-88), destaco que tal pedido não possui previsão legal, devendo 

utilizar-se do recurso adequado para o fim almejado.

Ademais, cumpre-me ressaltar que a prisão preventiva do acusado foi 

anteriormente apreciada e fundamentada a decisão de indeferimento por 

ocasião do pedido de revogação (fls. 69-72). Da mesma forma, a 

necessidade da manutenção da prisão do suspeito, foi devidamente 

fundamentada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Logo, julgo prejudicado o pedido formulado às fls. 80-88.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117346 Nr: 3752-03.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Alcides Spressão Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4.342-B/MT

 Vistos em correição.

 A fim de cumprir a carta precatória recebida, designo a audiência para a 

data de 26 de setembro de 2018, às 16h50min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimen-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102094 Nr: 2687-41.2016.811.0087

 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: Rosaria Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia de Souza - 

OAB:20.024/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:5.449-A

 Trata-se de Ação de Regulamentação e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas ajuizada 

por ROSARIA PEREIRA DE FREITAS em face de LAÉRCIO CÂNDIDO DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, referente a guarda da 

menor Lauanna Aparecida Cândido de Freitas.

Em audiência de conciliação as partes transigiram, conforme Termo de 

Acordo incluso (f. 70/73).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo, indicando algumas ressalvas (f.86/87).

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, deixo de acatar as ressalvas apontadas pela ilustre 

representante do Ministério Público, por entender que as partes 

apresentaram um acordo que seja bom para ambas e atender 

perfeitamente os interesses da menor envolvida, visto que a guarda 

compartilhada atenderia melhor caso as partes tivessem um convívio 

harmônico, o qual não se vê no caso em concreto.

Portanto, apresentando a composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da menor, e, inexistindo óbice 

legal, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos (f.70/73), nos 

termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

 Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão em favor do advogado nomeada a fim de que possa 

cobrar os honorários junto ao Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115101 Nr: 2149-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Paranavaí 2° Vara Criminal - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valter Possidonio de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Braga Silveira - 

OAB:PR/79.885

 Designo a audiência para oferecimento da suspensão condicional do 

acusado VALTER POSSIDONIO DE MORAIS, para a data de 04 de outubro 

de 2018, às 15h30min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116321 Nr: 3067-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Roque Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

 A fim de cumprir a carta precatória recebida, designo a audiência para a 

data de 26 de setembro de 2018, às 17h50min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimen-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117096 Nr: 3577-09.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Vara Única da Comarca de Claudia - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Elias Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 Vistos em correição.

 A fim de cumprir a carta precatória recebida, designo a audiência para a 

data de 26 de setembro de 2018, às 17h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimen-se

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-91.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

APARECIDO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010066-91.2016.8.11.0087; Valor causa: 

$10,656.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Passo a intimar a parte recorrida para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 493 de 630



querendo contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 19 de 

setembro de 2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: 

(66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44923 Nr: 2136-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 435298- 

P / 2018 e 435290-4 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434852-4 

/ 2018, 434844-3 / 2018 e 434835-4 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434785-4 

/ 2018, 434797-8 / 2018 e 434801-P.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 435036-7 

/ 2018. 435041-3 / 2018 e 435043-P / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos 434988-1 / 

2018, 434984-9 / 2018 e 434973-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 435101-0 

/ 2018, 435096-0 / 2018 e 435079-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 2154-41.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 435259-9 

/ 2018 e 435261-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 

Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado, accerca da informação 

prestada pelo executado MUNICIPIO DE GUIRATINGA na ref. 86, 

concernente a liquidação total dos débitos e pedindo a extinção do feito, 

no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 532-29.2013.811.0036

 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: Marina Ramos Macedo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, ante o reconhecimento pelo 

embargado da procedência do pedido, determinando que esta prossiga 

pelo valor apresentado pelo embargante, qual seja R$24.043,26 (vinte e 

quatro mil quarenta e três reais e vinte e seis centavos).Assim, 

HOMOLOGO os cálculos realizados pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS juntado às fls. 156/157, dos presentes 

autos.Condeno o embargado nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre a 

diferença entre a quantia executada e ora arbitrada. Friso, todavia, que 

sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos principais, a 

execução das verbas sucumbências deverá obedecer o disposto no art. 

12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, expeça-se o competente RPV ou 

precatório, por intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, 

aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório 

estatístico, mas sem baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se .  Escoado  o  p razo  recu rsa l ,  a rqu ivem-se . 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 1594-65.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilio Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos nº 1594-65.2017.811.0036

Código: 49039

Criminal

Decisão.

Visto.

Conforme o teor do v. Acórdão de fls. 267/326, foi dado parcial provimento 

ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu ONÍLIO BARBOSA 

DA SILVA, apenas, alterando a pena fixada na r. sentença, passando-a 

definitivamente para 05(cinco) anos e 6 meses anos reclusão e 05 (cinco) 

meses de detenção, em regime inicialmente fechado, além do pagamento 

de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Nesse sentido, ENCAMINHEM-SE as peças complementares ao Juízo 

competente pela Execução Penal, para que formalize o respectivo 

executivo de pena, expedindo-se a competente guia executiva definitiva, 

conforme estabelece a norma da CNGC art.1.572: “sobrevindo 

condenação transitada em julgado, o Juízo de conhecimento encaminhará 

as peças complementares ao Juízo competente para a execução, que se 

incumbirá das providências cabíveis, também informando as alterações 

verificadas à autoridade administrativa”.

Após, uma vez tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intima-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 1153-55.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar o autor através de seu advogado para que tome co nhecimento do 

cancelamento do alvará nº 433830-8/2018, em favor de Maria Neide da 

Rocha, com alegação de INCONSISTÊNCIA NOS DADOS BANCÁRIOS 

FORNECIDOS PARA CRÉDITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 250-20.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento do cancelamento do alvará nº 433835-9/2018, em favor de 

MARIA RAIMUNDA DE SOUZA, com alegação de INCONSISTÊNCIA NOS 

DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PARA CRÉDITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43067 Nr: 1171-42.2016.811.0036

 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: Elzi Pereira Mendes

 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 43067

 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, 17 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 266-37.2016.811.0036

 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: Gerçon Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 40377

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.135/136, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 763-80.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Gonçalves Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19070-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 763-80.2018.811.0036

Código nº: 56049

Despacho.

Vistos etc.

Compulsado os autos, verifica-se da certidão do oficial de justiça de 

Ref.18, que não foi possível citar o.

Verifica-se a Ref. 23, que em razão do certificado pelo Oficial de Justiça a 

parte exequente requereu a devolução da presente missiva.

 Isso posto, DEVOLVA-SE a presente carta precatória à comarca de 

origem, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Guiratinga – MT, 17 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53778 Nr: 3551-04.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siegfried Buttgen Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 3551-04.2017.811.0036

Código nº: 53778

Despacho.

Vistos etc.

Compulsado os autos, verifica-se da certidão do oficial de justiça de 

Ref.11, que procedeu à citação do executado, sem contudo localizar bens 

imóveis de propriedade do mesmo, conforme certidão de ref. 28.

Verifica-se a Ref. 33, que em razão do certificado pelo Oficial de Justiça a 

parte exequente requereu a devolução da presente missiva.

 Isso posto, DEVOLVA-SE a presente carta precatória à comarca de 

origem, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Guiratinga – MT, 17 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36914 Nr: 589-76.2015.811.0036

 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: Vilma Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434690-4 

/ 2018 e 434698-P / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 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.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434706-4 

/ 2018, 434727-7 / 2018 e 434734-P / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 1736-35.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Valença de Sousa - 

OAB:, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT, Procurador do 

Estado de Mato Grosso - OAB:rua seis

 Intimar as partes que foi expedido alvará eletrônico nº 434823-0/2018, na 

importância de R$= 35.778,28 (Trinta e cinco mil e setecentos e setenta e 

oito reais e vinte e oito centavos)em favor de MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA/MT, a ser aplicado na forma da decisão em beneficio do 

menor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59705 Nr: 2194-52.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 
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Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Públio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida pela parte autora.1) 

DETERMINO ao oficial de justiça que procedam as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo 

Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente 

que se encontra em poder da parte requerida no endereço indicado na 

exordial ou outro local que possa ser localizado. 2) A parte requerida, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, DEVERÁ 

entregar o bem e seus respectivos documentos, de acordo com o §14 do 

art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA no valor de R$10.000 

(dez mil reais).3) CONSTE-SE no mandado a possibilidade de apreensão 

da garantia, independentemente de distribuição de carta precatória, em 

caso do bem se encontrar em comarca distinta da competência desse 

juízo, conforme autoriza o artigo 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 13.043/14.4) INTIME-SE a parte requerida de que no 

prazo de 05 (cinco) dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida 

pendente, no valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese 

em que o bem ser-lhe-á restituído livre de ônus.5) CITE-SE a parte 

requerida para no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da 

liminar, apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta 

entendendo ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos 

termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.6) INDEFIRO 

todos os demais pedidos por entender que a parte autora não se trata de 

ente hipossuficiente e por esta razão não poderá ser amparado com os 

benefícios de isenção ou abstenção de cobrança taxas de IPVA, multas 

ou outras taxas e transferência de propriedade.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

18/09/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55006 Nr: 321-17.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cunegundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo n.º 321-17.2018.811.0036

Código: 55006

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fl. 214 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Como o Apelante já apresentou suas razões recursais (fls. 215/229), 

INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões recursais, no 

prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37604 Nr: 881-61.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Oliveira Rodrigues, Eder Fernando Bites 

Maia, João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Leonardo 

Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 881-61.2015.811.0036

Código: 37604

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Ciente da decisão do E. Tribunal de Justiça de fls. 990/1008.

Nos termos determinados pelo E. Tribunal, INTIME-SE PESSOALMENTE o 

réu JOÃO HENRIQUE BITES MAIS, para que constitua novo advogado 

para, no prazo legal, apresentar razões de Recuso em Sentido Estrito ou 

informe sua condição de hipossuficiência para que lhe seja nomeado 

Defensor Público.

Após a intimação do acusado JOÃO HENRIQUE BITES MAIS, não sendo 

apresentadas as razões recursais no prazo legal, DETERMINO QUE SEJA 

NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO para oferecer as razões recursais, no 

prazo de no prazo de 02 (dois) dias.

Como o aporte das razões recursais, intime-se o Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões recursais, no prazo de 02 (dois) dias, dos 

acusados JOÃO HENRIQUE BITES MAIS e ÉDER FERNANDO BITES MAIA 

(fls.936/945)(art. 588, segunda parte, do CPP).

Após, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 2623-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5170/O-MT

 Processo n.º 2623-53.2017.811.0036

Código: 51304

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se que foram expedidas duas cartas precatórias para oitiva da 

testemunha de acusação fora da terra, Gislaine Ferreira Curado da Cruz, 

a primeira em 24/04/2018, que restou infrutífera em razão da não 

localização pelo Oficial de Justiça e outra em 14/08/2018, ainda sem 

retorno da missiva.

Considerando que a expedição da precatória não suspende a instrução 

criminal, nos termos do determina o art. 222. §1º do Código de Processo 

Penal, e tendo em conta que os presentes autos trata-se de réu preso, 

DECLARO encerrada a instrução processual, abrindo-se vista às partes 

para apresentação de memoriais finais, primeiramente ao Ministério 

Público, após a defesa, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89404 Nr: 1233-28.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINEZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - OAB:24920/O

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 89404

 Vistos.

Em razão do gozo de licença do Magistrado Jean Paulo Leão Rufino nos 

período de 12 a 14/09/2018, deferida no expediente nº 

0077196-39.2018.811.0000, este Magistrado responde por esta Comarca 

em substituição legal (art. 50, § 8º, COJE), sendo que a distância entre 

Colíder e Itaúba inviabiliza o deslocamento para a realização da solenidade 

aprazada, razão pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente 

designada para o dia 22 de novembro de 2018, às 10h30.

Intimem-se.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Decisão prolatada às 19h15 do dia 12/09/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

De Colíder para Itaúba, 12 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73006 Nr: 675-95.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVALDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados do denunciado, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar os memoriais finais, 

conforme determinado à ref. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72513 Nr: 353-75.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17.823, Luiz Pires Rocha - OAB:13.067

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482 VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados do recuperando, via 

DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca do cálculo de pena 

confeccionado às fls. 84.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 13/2018/ADM - Constitui objeto do presente certame o 

credenciamento de pessoas físicas para atuar nas áreas de fisioterapia e 

psicologia, sendo disponibilizada vaga para cadastro de reserva de 

psicologia, bem como cadastro de reserva para fisioterapia, conforme o 

quadro do anexo I.

* O Edital Nº 13/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12756 Nr: 54-19.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Cássia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Francisco Júnior, Pedro Gil do Amaral, 

Maria Nely Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DAL MORO - 

OAB:57793/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DAL 

MORO - OAB:57793/PR, Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A-MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Ante o exposto, entendo por bem chamar o feito à ordem e anular a 

decisão de fls. 549, bem como todos os atos seguintes do processo, 

devendo todos os efeitos jurídicos produzidos em decorrência destes 

voltarem ao seu estado a quo ante.Em face disto, REJEITO o pedido de 

liquidação de sentença, eis que a sentença foi líquida, e RECEBER 

somente o pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 

544/546.Retifique-se a autuação, de modo a constar o nome como 

cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.Intime-se a parte exequente para que apresente tabela 

atualizada de seu crédito no prazo de 05 (cinco) dias.Após, intime-se a 

parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, 

para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 

10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.Cientifique o executado que após o transcurso do prazo 

para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.Decorrido o prazo supra, não efetuado o 

pagamento do débito, determino a expedição de mandado de penhora, 

para que seja penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução, tomando o Oficial de Justiça às cautelas devidas para 

que não sejam penhorados bens de terceiros, consoante determina o art. 

523, §3º, do Código de Processo Civil.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.: 6095 Nr: 1699-89.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Octavio Delmutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, Osmar Margarido dos Santos - OAB:4.527-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B

 EXECUÇÃO N.º 1699-89.2005.811.0027

CÓDIGO N.º 6095

Vistos em correição.

Postergo a análise dos pedidos de fls. 649/650, tendo em vista a penhora 

realizada no rosto dos autos n.º 459-75.1996.8.24.0041 em trâmite na 

Comarca de Mafra/SC, pois conforme noticiado às fls. 639/640, aqueles 

autos – de inventário – se findariam em aproximadamente 60 (sessenta) 

dias, logo, o exequente conseguiria receber seu crédito.

Considerando que desde a notícia deste fato já se passaram quase um 

ano, intime-se o exequente para que se manifeste sobre o andamento 

daqueles autos de inventário no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 30656 Nr: 496-48.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Produtos Alimentícios 
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Broker Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Autos n.º 496-48.2012.811.0027

Código 30656

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 432/433, autorizando que o advogado Ronaldo de 

Carvalho levante à quantia depositada, conforme acordado pelas partes.

Expeça-se certidão com o valor da dívida atualizada e intime-se o 

exequente para que a retire, a fim de que habilite seu crédito nos autos da 

Recuperação Judicial da executada.

Após, ao arquivo.

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

 Cod. Proc.: 11374 Nr: 867-17.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benjamin Rampelotto, Gercy Lopes 

Rampelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rumo Malha Norte S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4.862-MS

 Intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias proceda com 

a elaboração do cálculo exequendo com estas considerações, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos.Com a elaboração do cálculo, 

intime-se o executado para que em caso de concordância com este, 

converta a garantia dada em Juízo em dinheiro e efetue o pagamento 

integral do débito no prazo máximo de 05 (cinco) dias.Apenas a título de 

alerta, o executado em seu cálculo utilizou o valor projetado para o dia 

28/03/2013, entretanto, esta quantia ainda continua depositada na conta 

única deste Juízo, provendo rendimentos, valor este, remanescente, 

deverá ser levado em consideração para abatimento do total da dívida no 

dia do pagamento do débito.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.: 32007 Nr: 560-24.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Qualiserv - Serviços Qualificados Ltda -ME, 

Albenides de Jesus Canabarro Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora Chefe - OAB:2.287 OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387

 Autos n.º 560-24.2013.811.0027

Código 32007

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de reabertura de prazo formulado às fls. 101/103, tendo 

em vista que nenhuma das procurações juntadas nos autos pela 

advogada foram assinadas pelos executados, conforme se verifica às fls. 

70 e 77.

A causídica ainda requer a nulidade na intimação da decisão de fls. 

100/101, pois quem, em tese, possuiria poderes representativos dos 

executados nos autos era apenas ela, não havendo procuração nos 

autos em favor do advogado Cristhian Anthony de Carvalho.

Contudo, conforme se verifica na petição de fls. 88/89, que formulou um 

pedido indeferido por este Juízo na decisão de fls. 100/101, quem a 

assinou foi o Dr. Cristhian Anthony de Carvalho, o qual juntou uma 

procuração em fls. 98/99 de pessoa estranha aos autos.

E ainda assim, a advogada Luciana Castrequini Ternero às fls. 101/103 

não trouxe nenhuma procuração em nome dos executados.

Logo, os executados até o presente momento não constituíram nenhum 

advogado nos autos, apesar de devidamente citados, devendo receber o 

processo no estado em que se encontrar quando regularmente ingressar 

no feito.

Transcorrido o prazo recursal desta decisão, desentranhe-se dos autos 

às petições de fls. 68/75, 76/77, 79/83, 88/99, pois protocoladas por 

pessoa sem poderes para tanto.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 100/101, abrindo vista 

dos autos ao exequente.

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

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1215-93.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Código 32692

Vistos em correição.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo elaborado pela 

Contadoria Judicial, conforme se vê nos autos, HOMOLOGO por sentença, 

o cálculo apresentado às fls. 133/134, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos.

Em seguida, com fulcro no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) ao 

requerido, nos termos da norma acima mencionada, para que o ente 

público efetue o pagamento do valor do crédito a requerente em até 02 

(dois) meses, devendo o valor ser depositado na conta bancária a ser 

indicada por ela.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 1154-19.2005.811.0027

 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: Santiago Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 conceder a aposentadoria por idade rural a Santiago 

Ribeiro da Silva na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 15 de setembro 

de 2017, conforme fls. 228.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 
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10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) 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 correção 

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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 570-68.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, Luiz 

Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, Inlogs Administração de Bens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alessandro 

Castagna - OAB:174040/SP

 AUTOS N.º 570-68.2013.811.0027

CÓDIGO N.º 32017

Vistos em correição.

Defiro a dilação de prazo de fls. 54, decorrido o prazo de 10 (dez) dias, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13153 Nr: 449-11.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondanir Bortolini, Guerino Aquilino Netto, Odeci 

Terezinha Dalla Valle, Tschalles Franciel Tschá, Ailton José da Rocha, 

Silvana Maria Rossoni Souza, José Carlos Batista, Oassis Alberto 

Pansolin, Ana Maria de Moraes e Souza, Comeg - Construção Civil Ltda, 

Francisco Mariano Fernandes - ME - Trípolo Engenharia, Francisco 

Mariano Fernandes, Maria Magaly Varginha, Paulo Rocha dos Santos & Cia 

Ltda, Paulo Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Shotten Wittmann - 

OAB:10.192/MT, ARISVANDER DE CARVALHO - OAB:, MARCO 

ANTONIO BUSTO DE SOUZA - OAB:17662, Ricardo Bueno Sepini - 

OAB:OAB/MG 66.919, Ricardo da Cunha Sepini - OAB:150.260 

OAB-MG, Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 CÓDIGO N.º 13153

Vistos em correição.

Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 1171.

Cite-se o requerido Tschalles Franciel Tscha, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que constitua defensor e apresente sua contestação, no 

prazo legal.

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.: 7919 Nr: 149-88.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirele Lins da Silva - 

OAB:2.150- MT, Rúbia Viegas Apolinário - OAB:5.255- MT

 AUTOS N.º 149-88.2007.811.0027 : Não havendo, portanto, qualquer 

omissão, obscuridade, contradição entre as proposições da decisão, deve 

a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos acima 

expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 278/281 e, REJEITO-OS, visto 

que, na decisão proferida às fls. 277, não se vislumbra qualquer 

contradição, obscuridade ou omissão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44422 Nr: 1053-93.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildenbrant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rúbia Viegas Apolinário - 

OAB:5.255- MT, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:5255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 230.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58757 Nr: 1989-50.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 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 12h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58757 Nr: 1989-50.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, demonstrado sumariamente a ocorrência de dolo no 

negócio e que possivelmente a requerente foi vítima de um crime, por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela pleiteada pela autora, para determinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37976 Nr: 626-33.2015.811.0027
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 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: VITOR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado nomeado para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1182-30.2018.811.0027

 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: FRdMS, ECdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, com fundamento no artigo 487, III, do Código do 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o divórcio 

do casal e HOMOLOGANDO o acordo tal qual o celebrado na 

inicial.Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Rondonópolis-MT.Tendo em vista que homologações de acordo transitam 

em julgado tão logo seja prolatada a sentença, após os cumprimentos de 

praxe, arquivem-se os presentes autos.Ciência ao Ministério 

Público.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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUÊS DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de ref. 36, proceda-se com a inclusão do Banco BMG 

S/A no polo passivo da demanda.

Cite-se conforme determinado na decisão de ref. 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 420-14.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 02/08/2018, às 14:20h, em razão de ausência de 

conciliador credenciado na Comarca; 2 – REDESIGNAR a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 25/09/2018, às 14:20h; 3 - Impulsiono 

os autos com remessa eletrônica para INTIMAÇÃO da parte autora E 4 - 

Para expedição da intimação da parte requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58664 Nr: 1938-39.2018.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação daqueles que se acharem no direito de impugnarem 

total ou parcialmente a doação de todos os lotes de madeiras apreendidos 

e depositados na Secretaria de Infraestrutura e Transportes deste 

Município, próximo à Escola Municipal Anfilófio de Souza Campos, e da 

carga depositada em um terreno baldio próximo ao Hospital Municipal, em 

favor da APAE, CONSEG e Conselho da Comunidade, atuantes neste 

Município, respeitando o prazo de 05 dias para impungação.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, AUTORIZO a doação de todos os 

lotes de madeiras apreendidos e depositados na Secretaria de 

Infraestrutura e Transportes deste Município, próximo à Escola Municipal 

Anfilófio de Souza Campos, e da carga depositada em um terreno baldio 

próximo ao Hospital Municipal, em favor da APAE, CONSEG e Conselho da 

Comunidade, atuantes neste Município.Às madeiras apreendidas deverão 

ser leiloadas extrajudicialmente.Às entidades deverão conjuntamente 

acompanhar a realização do leilão, fiscalizados pelo Poder Judiciário e 

pelo Ministério Público Estadual, ficando a APAE responsável pela 

contratação e efetivação do leilão.Os valores deverão ser divididos na 

proporção de 40% para APAE, 40% ao CONSEG e 20% ao Conselho da 

Comunidade.Ficam cientificados que deverão prestar contas dos valores 

obtidos em razão destas doações, anualmente até o último dia útil do mês 

de janeiro e em formato contábil, ficando as suas expensas os gastos 

com tais prestações.Ratifico às demais clausulas postas pelo Ministério 

Público.Revogo toda e qualquer doação de madeira outrora feita que 

esteja abrangida por esta, especialmente as feitas nos TCOs do item 3 dos 

pedidos ministeriais.A fim de se evitar arguições de nulidades e 

resguardar direito de terceiros interessados, antes de se efetivar a 

doação de tais produtos, expeça-se Edital de intimação, com o prazo de 

15 (quinze) dias, para que no prazo de 05 (cinco) dias aqueles que se 

acharem no direito, impugnem total ou parcialmente à doação aqui 

autorizada.Traslade-se cópia desta decisão a todos os Termos 

Circunstanciados cujos lotes de madeiras estejam identificados, 

intimando-se os Autores dos Fatos ou terceiros interessados habilitados 

para que caso queiram, impugnem total ou parcialmente à doação aqui 

autorizada no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se os Diretores ou 

Presidentes das entidades donatárias (aquele que possuir maior hierarquia 

dentro da entidade), para que manifestem seu aceite na doação nos 

termos postos acima dentro de 05 (cinco) dias.Oficie-se o INDEA/MT para 

que no prazo de 20 (vinte) dias proceda com a avaliação volumétrica de 

todos os lotes de madeiras abrangidos na presente doação, apresentando 

ainda parecer sobre a qualidade e perecimento de cada lote.Em seguida, 

proceda-se o Sr. Oficial Avaliador deste Juízo a avaliação dos lotes, a fim 

de que a venda destes não seja feita a preço vil.Por fim, defiro o pedido 

feito em ref. 4, para que à APAE proceda com a venda por meio de leilão a 

carga de madeira doada pela Comercial Catarinense Materiais para 

Construção.Cumprida todas as determinações, sem novos requerimentos, 

arquive-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 12 de setembro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Itiquira, 18 de setembro de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37411 Nr: 374-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o Ministério Público manifestou-se pela desistência da 

oitiva da vítima Aquiles Guimarães Net, bem como a defesa do réu 

devidamente intimada deixou transcorrer o lapso temporal sem se 

manifestar, dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista dos autos às partes, sucessivamente, para a apresentação 

das alegações finais no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10249 Nr: 1078-87.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ferreira Teixeira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Jóias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel Santos e Silva - 

OAB:20.612E OAB/GO

 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, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 1185-24.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halisson Felipe de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Pablo F. de 

Camargo - OAB:15.222/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Os extratos de fls. 59/62, indicam que o autor do fato cumpriu 

integralmente a transação penal que lhe foi imposta em audiência.

 Decido.

 “Ex positis”, JULGO EXTINTA a punibilidade de Hallison Felipe de Almeida, 

devidamente qualificado nos autos. A sentença não importará em 

reincidência e nem constará de certidão de antecedentes criminais, 

devendo ser registrada apenas para impedir o mesmo benefício no prazo 

de 05 (cinco) anos, na forma da lei.

Com relação aos objetos a serem restituídos que permanecem inalterados, 

conforme já determinado às fls. 40, proceda-se a devida restituição.

Quanto a informação de extravio de alguns objetos apreendidos, ante a 

ausência de certidão de recebimento de bens, certifique-se a Gestora 

Judiciária ou o servidor que recebeu os bens apreendidos, efetivamente 

quantos e quais objetos foram entregue pela autoridade policial a este 

Juízo.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11478 Nr: 903-33.2008.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Farias Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO FARIAS COELHO, Rg: 

8.008.496, Filiação: Paulo Coelho e Dalila Farias Coelho, data de 

nascimento: 05/06/1967, brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, 

divorciado(a), policia federal. 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: VistosTrata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta 

em face de MARCO ANTÔNIO FARIAS COELHO, pela suposta prática do 

crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, cujo preceito secundário 

insere a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.A 

denúncia foi recebida em 13/10/2008 (fls. 51).Após a citação por edital 

(fls. 214), foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional em 06/05/2015 (fls. 216).Com vista, o Ministério Público 

pugnou pela declaração de extinção de punibilidade do delito em 

decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com a 

aplicação da pena in perspectiva (fls. 219).É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido.Pois bem, o caso é de reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada (virtual), 

através da qual é possível conhecer a prescrição antes mesmo do 

recebimento da denúncia ou queixa ou da prolação da sentença nos 

casos de processos em curso ao se alcançar o prazo prescricional com 

fulcro em uma pena provável, baseada nas regras da experiência do que 

ordinariamente acontece em casos similares, respeitadas as 

circunstâncias de cada caso concreto.Tal reconhecimento passou a 

encontrar amparo no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal 

(princípio constitucional da celeridade e efetividade), incluído pela Emenda 

Constitucional n° 45/04, diante das novas perspectivas sociais e políticas 

que dominam o devido processo legal em sua concepção contemporânea 

de processo justo e efetivo.Além do mais, não se deve olvidar do respeito 

ao princípio da economia processual, da eficiência e da efetividade da 

tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado como a 

movimentação da máquina administrativa, seria um desperdício temporal 

submeter alguém a um processo criminal que, ao final, o sabe que será 

atingido pelo advento da prescrição.Imperioso ressaltar que há 

discricionariedade na dosimetria da pena, sendo que limitada por 

parâmetros objetivos fixados no art. 68 e seguintes do Código Penal, pelo 

que se demonstra a pequena margem de erro possível na pena 

hipoteticamente aplicada.A certeza de que o processo penal será inútil 

constitui falta de justa causa, para o início ou continuidade da ação penal, 

pois, inexistindo interesse de agir para tanto, faltaria uma das condições 

da ação.Outrossim, tendo em vista o que prescreve o artigo 61 do nosso 

diploma processual penal, por analogia, a extinção da punibilidade pode (e 

deve) ser aplicada em qualquer fase do processo, o que inclui também a 

primeira fase da persecução penal, devendo ser declarada, inclusive de 

ofício, pelo magistrado na formação de sua convicção através da análise 

em perspectiva do caso concreto, com base nos elementos já constantes 

nos autos.O fato investigado foi tipificado na conduta delituosa prevista no 

artigo 129, §9º do Código Penal, que possui pena de detenção, de 03 

(três) meses à 03 (três) anos.Embora o processo e o prazo prescricional 

tenha sido suspenso nos termos do art. 366, do CPP, é bom destacar que 

a suspensão do prazo prescricional não pode perdurar indefinidamente no 

tempo, sob pena de se criar uma hipótese de imprescritibilidade delitiva 

não prevista na Constituição Federal, porquanto embora o artigo 366 do 

Código de Processo Penal não tenha fixado expressamente um termo final, 

restou pacificado na jurisprudência que o limite da suspensão do curso 

prescricional corresponde aos prazos do artigo 109, do Código Penal, 

observando-se o máximo da pena privativa de liberdade prevista em 

abstrato, conforme o entendimento explicitado na Súmula 415 do Superior 

Tribunal de Justiça: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Desta forma, possível prever 
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que a pena, que seria aplicada no caso concreto ao final do processo, 

dificilmente ultrapassaria o mínimo legal imposto ao delito em questão, e 

mesmo que fosse aplicada pena equivalente ao ÓCTUPLO da pena mínima 

prevista para o delito (02 anos), ainda assim o delito estaria prescrito, eis 

que referida pena prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dicção do art. 

109, inciso V, do Código Penal, lapso esse já transcorrido, entre a data do 

recebimento da denúncia (13/10/2008) e a data da suspensão do feito e 

do curso do prazo prescricional (06/05/2015).Desta forma, verifica-se que 

a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição. Razoável 

concluir que não é cabível processar alguém quando tudo indica que, 

mesmo sendo condenado, terá declarada extinta a pretensão punitiva, 

especialmente, por não se vislumbrar que o réu dificilmente seria apenado 

além do quantum previsto no mínimo legal, haja vista não haver 

reincidência e/ou ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.Portanto, 

no presente caso, necessário reconhecer a ausência de condição da 

ação penal, por falta de justa causa, posto que, ainda que sentença penal 

condenatória fosse proferida, esta seria totalmente inútil, tendo em vista 

que o Estado já teria perdido o direito de punir pelo decurso do tempo, 

considerando as razões já expostas.Diante do exposto, acolho parecer 

ministerial e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado MARCO 

ANTÔNIO FARIAS COELHO, nos termos do art. 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal.Ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o 

denunciado via edital. Cientifique a vítima do teor da sentença por qualquer 

meio de comunicação. Na hipótese da vítima não ser encontrada no 

endereço informado nos autos e diante do longo lapso temporal de 

tramitação do feito, desde já, dispenso seu ciente acerca da sentença. 

Verifica-se que o acusado assumiu o compromisso de não alterar o seu 

domicílio sem prévia autorização deste Juízo, como condição da sua 

liberdade provisória com fiança (fls. 23). Todavia, nota-se que ele 

descumpriu a referida obrigação, tendo em vista que não foi encontrado 

no endereço declarado nos autos, tendo sido citado por edital (fls. 214). 

Diante disso, julgo quebrada a fiança recolhida pelo acusado, 

determinando a PERDA DE METADE do valor em favor do Fundo 

Penitenciário. DEVOLVA-SE o remanescente ao denunciado, devendo ser 

previamente intimado para fornecer os dados bancários para 

transferência do respectivo valor.Caso necessário, OFICIE-SE a 

Autoridade Policial para que junte aos autos o comprovante de depósito da 

fiança endereçada ao denunciado no APF.COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos 

de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.Após, observado se inexiste pendência nos 

autos a ser cumprida ou informada ao magistrado – CNGC, art. 1.697, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 24 de agosto 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, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 17 de setembro de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3880 Nr: 7-29.2004.811.0047

 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: Paulo Alves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cidenir Aparecida Crispim de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 7-29.2004.811.0047, Protocolo 3880, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30797 Nr: 636-22.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que compulsando os autos verifiquei que os patronos 

da parte autora não foram intimados, IMPULSIONO os autos com a finidade 

de intimá-los acerca da audiência de conciliação designada para o dia 23 

de outubro de 2018, às 18horas, nos termos da decisão de fls. 130.

Jauru, 19 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38061 Nr: 1300-48.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA BARBARA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que perlustrando os autos verifiquei que a intimação 

para audiência não foi feita na pessoa da advogada Beatriz Vieira 

Bitencourt, ante o substabelecimento juntado as fls. 91, IMPULSIONO os 

autos com a finalidade de intimar a advogada da parte autora acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/11/2018, às 

13h30min, nos moldes da decisão de fls. 98 dos autos.

Jauru, 19 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 774-86.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 225/226, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento, conforme requerido na petição de fls. 227/228 

dos autos.
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 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, § 3º, da CNGC, DETERMINO que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49034 Nr: 1412-12.2018.811.0047

 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: Waldir Luis Garcia de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Carvalho Urbanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo WALDIR LUIZ GARCIA DE 

MOURA, em face de RODRIGO DE CARVALHO URBANIN, ambos 

devidamente qualificados nos autos, cujo procedimento é regulado pelo 

art. 700 e seguintes, do CPC.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/11.

Na decisão de fls. 14 determinou-se que a parte requerente efetuasse o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento, tendo a parte 

requerente cumprido a determinação judicial às fls. 16/18 dos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Decido.

- Do Recebimento da Inicial –

 RECEBO a inicial, vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil.

- Das Deliberações –

 CITEM-SE/INTIMEM-SE o requerido, por mandado, consignando o endereço 

mencionado na petição inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetive o pagamento da dívida, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios fixados em 5% (cinco) por cento do valor atribuído a causa, 

nos termos do art. 701, ‘caput’, do CPC.

Advirto que no referido prazo os demandados poderão opor embargos, 

que suspenderão a eficácia do mandado inicial (§ 4º, do art. 702, do CPC). 

Caso não sejam opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º e 

art. 702 do CPC).

Apresentado os embargos, INTIME-SE a parte embargada, através de 

seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responda os embargos, nos termos do art. 702, § 5°, do CPC, remetendo, 

na sequência, os autos conclusos para deliberação.

No caso de pagamento imediato, o demandado ficará isento do pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 701, § 1º, do NCPC.

INTIME –SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34677 Nr: 1488-75.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Vieira Teixeira Olegário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 109/110, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento, conforme requerido na petição de fls. 114 dos 

autos.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, § 3º, da CNGC, DETERMINO que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 2194-19.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de setembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-22.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

JOVYLSON SOARES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010055-22.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE CARLOS PROBEL 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Trata-se de Ação que visa ao cumprimento de sentença, 

proposta por JOSÉ CARLOS PROBEL em face da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei 
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n. 9.099/95. Fundamento e decido. O processo teve regular andamento e 

as partes, com supedâneo no art. 840 e seguintes do CC, entabularam 

acordo judicial (id. n.º 15253888) como forma de por fim à demanda, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Observa-se que o acordo 

celebrado entre as partes merece acolhida, uma vez que realizados por 

agentes presumivelmente capazes, devidamente representados, 

envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e, não se vislumbra qualquer 

vício ou mácula. Assim, HOMOLOGO O ACORDO DE VONTADE DAS 

PARTES, nos termos do art. 57, da Lei n.º 9.099/95, (id. n.º 15253888), 

nos termos nele especificados, que passam a fazer parte da presente 

sentença. SUSPENDO o processo até a integral quitação do débito, que se 

dará em até 05 (cinco) dias após a presente decisão, na forma do art. 

922, do CPC. Dispensado o prazo recursal. Sem custas, consoante 

preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE as partes, por seus 

advogados, via DJE. Comunicado o pagamento ou decorrido o prazo 

fixado para o integral pagamento do acordo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM os autos 

conclusos. No mais, considerando o teor da presente decisão e, tendo 

sido efetivada restrições judiciais de bens móveis de propriedade da parte 

executada, via sistema RENAJUD (id. n.º 14657902), DEFIRO o pedido 

formulado na petição (id. n.º 15253870) para o fim de DETERMINAR o 

imediato levantamento das restrições judiciais efetivadas nos autos (id. n.º 

14657902). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de 

setembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4795 Nr: 842-77.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A - (OI-BRASIL TELECOM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXIEIRA - 

OAB:4.705, NATASHA MAIA TEIXEIRA - OAB:7933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, Impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora a juntar aos autos os dados bancários para pagamento de RPV, no 

prazo legal..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11318 Nr: 967-69.2010.811.0048

 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: REASILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2962 Nr: 122-47.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, REINALDO CARAM - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43295 Nr: 940-08.2018.811.0048

 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: VINICIUS ARRAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA MAYARA DE SOUZA JORGE 

ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na Ref: 11, ou seja, o 

prazo de 15 (quinze) dias para o(a) requerido(a) apresentar contestação, 

contados a partir da data da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser certificado 

pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

2. Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 desetembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22694 Nr: 741-59.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MARIANO 

- OAB:116357

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21014 Nr: 57-71.2012.811.0048

 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: EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROBERTO 

GAMBERA - OAB:186.220, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46397 Nr: 2328-43.2018.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina art. 320 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia da procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, bem como comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3115 Nr: 253-22.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO, 

AURORA BRAMBILA DELAI, ALCY FRANCISCO DE SOUZA, ESPOLIO DE 

GERALDO JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, OSNI NARCISO - OAB:56064/SP, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:114387, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 8380, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3.533-A/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21143 Nr: 203-15.2012.811.0048

 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: MARIA DO CARMO GUIMARÃES LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 509 Nr: 3-04.1995.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL REZENDE DA SILVA, FRANCISCO 

MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAUSTINO 

PEREIRA - OAB:16834, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

Moacir José Morandini - OAB:15139

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24186 Nr: 380-08.2014.811.0048

 AÇÃO: Herança Jacente->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEITE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1442 Nr: 241-13.2001.811.0048

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZULIANI BELLO, EDNELSON ZULLIANI 

BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A, SAULO MORAES - OAB:4732

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 417-06.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que expedi o alvara eletrônico, nesta data.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20244 Nr: 691-48.2004.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE FÁTIMA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20949 Nr: 1052-21.2011.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL 
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FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 1044-44.2011.811.0048

 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: SÉRGIO ALBINO EBERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ RABELLO - 

OAB:OAB/MT - 13122

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23361 Nr: 1415-37.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDELVIM FELIX DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23352 Nr: 1406-75.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIZALVA PEREIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23253 Nr: 1313-15.2013.811.0048

 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 JESUS STOFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23254 Nr: 1314-97.2013.811.0048

 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 NEIDE LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22959 Nr: 1021-30.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23364 Nr: 1418-89.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PIMENTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22999 Nr: 1057-72.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZILDES ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23001 Nr: 1059-42.2013.811.0048

 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 ZILMA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23243 Nr: 1303-68.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23359 Nr: 1413-67.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22116 Nr: 133-61.2013.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA - S/A, GILSON PEREIRA DE 

SOUZA, JOÃO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA, SEBASTIAO ULISSES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:MT-17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:GO 19.921

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46792 Nr: 2485-16.2018.811.0048

 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: ANDRÉ JUNIO FERREIRA DE BARROS, SIMONE 

FERREIRA VIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA 

- OAB:16398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...)A declaração na exordial de que não pode 

custear as despesas processuais não prevalece quando sinais objetivos 

de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. O(A) 

autor(a) qualificou-se nos autos como eletricista, e, colacionou nos autos 

comprovantes hábeis a corroborar que existe sim certa estabilidade e 

condições de programação de sua condição financeira. Embora tenha 

arguido, na inicial, não poder arcar com as custas processuais no 

momento sem prejudicar o sustento de sua família, não pode ele ser 

considerado pobre na forma do artigo 98, da Lei nº. 13.105/15. A que se 

pontuar ainda, que caso não tivesse nenhuma renda o autor teria 

procurado ser assistido pela Defensoria Pública local, e não por 

Advogado(a) particular. (...). Destarte, as circunstâncias observadas 

afastam o benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do 

termo e não ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de 

banalizar o que deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o 

mandamento constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições 

objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

Acentuo que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado 

indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para 

tanto, de ordem financeira, pois a lei nº. 1.060/1950 visa permitir o acesso 

gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.º inciso LXXIV, 

daqueles realmente hipossuficientes e que demonstrarem essa condição.

(...) 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7451 Nr: 911-41.2007.811.0048

 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: LAURITA AMARA DE SOUZA, ALDO DE SOUZA, HÉLIO 

DE SOUZA, NEUZA DE SOUZA ADVENTO, CLÁUDIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURO DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:MT/12.853-B, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7184 Nr: 647-24.2007.811.0048
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 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: TCM, RMM, ACDO, NFBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 2504-22.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOBRINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Há demonstrativo do débito atualizado até a data 

da propositura da ação (NCPC, art. 798, I, alínea b).2. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação da dívida (art. 831, NCPC).3. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se 

atentando para aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência 

à ordem preferencial do art. 835 do NCPC, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, NCPC).4. Caso o exequente tenha requerido inicialmente, intime-se o 

executado para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 

829, § 2º, NCPC), ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo 

estipulado, de quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da 

Justiça, incidindo o devedor em multa de 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado do débito, que será revertida em proveito do credor, exigível na 

própria execução ora em curso, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual ou material (art. 774, Parágrafo Único do NCPC).5. Os 

embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, NCPC), 

independentemente de penhora, depósito ou caução.6. Expeça-se o 

respectivo mandado de citação, penhora e avaliação.7. Para as hipóteses 

de pronto pagamento ou de não-oferecimento de embargos, fixo, 

equitativamente, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85 do NOVO Código de Processo 

Civil, valor este que será reduzido pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. §1 do artigo 827 do NOVO 

Código de Processo Civil).8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21194 Nr: 263-85.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23283 Nr: 1341-80.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GRIOSSO - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23368 Nr: 1422-29.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BERNARDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23275 Nr: 1334-88.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 2461-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA OLIVEIRA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, 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 
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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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/11/2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte 

autora e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23585 Nr: 66-62.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ARMANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:2139167

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora a anexar a 

plhanilha a qual se refere na petição de fls. 115, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23497 Nr: 1522-81.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23387 Nr: 1440-50.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23322 Nr: 1377-25.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GRIOSSO - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23264 Nr: 1324-44.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAI ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23284 Nr: 1342-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA APARECIDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23506 Nr: 1531-43.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MOREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23371 Nr: 1425-81.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE DE ARRUDA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1184 Nr: 5-61.2001.811.0048

 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: JOELMA CARNEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PARROM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA DA COSTA 

GARCIA - OAB:OAB/MA 10104, VERA HELENA FERREIRA DOS SANTOS 

DEMARCHI - OAB:5380/MS

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 1419-74.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23281 Nr: 1340-95.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDETE ARAÚJO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23000 Nr: 1058-57.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARINHO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46614 Nr: 2408-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCY DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/11/2018, às 17h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte 

autora e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23293 Nr: 1351-27.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BAPTISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21690 Nr: 824-12.2012.811.0048

 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: DINÉIA ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 511 de 630



OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CABRAL 

BARBOSA DE ANDRADE - OAB:15350-GO, CARLOS EDUARDO 

ZANCHET GIRARDELLO - OAB:11033-B, DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179-SP, FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, GUILHERME TADEU DE M. MOURA - 

OAB:310.851, MICHELLE CRISTIANE KUNAN - OAB:30419 - GO, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185.048

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11283 Nr: 932-12.2010.811.0048

 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: ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSSON ALVES NEVES, MÁRCIA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9277

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23333 Nr: 1388-54.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23267 Nr: 1327-96.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8822 Nr: 1148-41.2008.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - ME, 

VERA LÚCIA GOMES CUNHA, JOÃO BATISTA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, 

HELAYNE APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA ALVES, SÉRGIO 

DONIZETE CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, ROSANIA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

Procurador do Estado - OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8829 Nr: 1159-70.2008.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENICE FARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23244 Nr: 1304-53.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1585 Nr: 378-92.2001.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, MARCUS JOSÉ PIERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:3246-E, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23248 Nr: 1308-90.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22952 Nr: 1014-38.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY OSSUNA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23356 Nr: 1410-15.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23271 Nr: 1331-36.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE BATISTA FERREIRA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 1040-36.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 1151-20.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA 

DA SILVA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA, REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, JOSEANE M. ALVIM PARMIGIANI - 

OAB:OAN/MT18564/, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22856 Nr: 925-15.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME, ESPÓLIO DE 

DÉBORA CRISTINA SANTINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10325 Nr: 1362-95.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/0, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8600 Nr: 925-88.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22879 Nr: 935-59.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BURGO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10879 Nr: 526-88.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10601 Nr: 246-20.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUDES DIVINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10326 Nr: 1363-80.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22037 Nr: 48-75.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTÔNIO MOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21107 Nr: 166-85.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI DE ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10532 Nr: 177-85.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10530 Nr: 175-18.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9125 Nr: 174-67.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11305 Nr: 954-70.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FIDELIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7220 Nr: 683-66.2007.811.0048
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

S. SOARES - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5751 Nr: 573-04.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME, ESPÓLIO DE 

DÉBORA CRISTINA SANTINI DA SILVA, VANDER MÁRCIO DA SILVA, 

VANDER M. DA SILVA, VANDER M DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 569 Nr: 4-18.1997.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUDES D. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:2210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANTAS TEIXEIRA - 

OAB:3850

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9654 Nr: 702-04.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5915 Nr: 697-84.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:, FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA S. SOARES - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 743-97.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10877 Nr: 524-21.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10475 Nr: 120-67.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE SALES DA SILVA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6403 Nr: 1106-60.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

S. SOARES - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20482 Nr: 515-25.2011.811.0048

 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: MDCMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10200 Nr: 1260-73.2009.811.0048

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1695 Nr: 27-85.2002.811.0048

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSB, GBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9558 Nr: 604-19.2009.811.0048

 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: JOSE APARECIDO ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46396 Nr: 2327-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DE SOUZA ARRAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina art. 320 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia da procuração e declaração de 

hipossuficiência atualizadas, bem como comprovante de endereço 

atualizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9127 Nr: 168-60.2009.811.0048

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE JUSCIMEIRA - SISPUMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, MAURO BOSCO 

CABRAL - OAB:1377-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20625 Nr: 688-49.2011.811.0048

 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: FRANCISCO IVAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E 

INSTALADORA LTDA., TELVINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B, ALOISIO DA ROSA HAAS - OAB:9.038, ESTELA 

MARIS PIVETTA - OAB:6722, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI DAL MORO - 

OAB:8607/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 352-60.2002.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA MADALENA GOMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3.610, LUIZ 

FOLETTO - OAB:5282-B/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:114387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460/O, SERGIO AFONSO MENDES - OAB:137370

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 568 Nr: 49-85.1998.811.0048

 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: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO LUIZ RODOVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22385 Nr: 425-46.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VIPPS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9257 Nr: 298-50.2009.811.0048

 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: ZULEIDE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gabrielly garcia de lima - 

OAB:20874/o, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20017 Nr: 1189-37.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10920 Nr: 567-55.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5832 Nr: 625-97.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA EULICE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10324 Nr: 1361-13.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUDA QUEIRÓZ SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22305 Nr: 339-75.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MATHEUS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2212 Nr: 159-11.2003.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVÉIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22686 Nr: 732-97.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21957 Nr: 1124-71.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS & CIA 

LTDA, JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS, SILVANI DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10602 Nr: 247-05.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO VALENÇA DE SOUZA- 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Davi Maia 

Castelo Branco Ferreira - OAB:0, GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA 

LIMA - OAB:0, JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10435 Nr: 88-62.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6619 Nr: 109-43.2007.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DINEI A. DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

S. SOARES - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11183 Nr: 832-57.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10476 Nr: 121-52.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22032 Nr: 43-53.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2338-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOA, RSMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Processe-se em segredo de Justiça a (art. 189, II, NCPC).

3. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

4. Comprovada a paternidade, conforme certidão de nascimento juntada, 

arbitro alimentos provisórios na importância de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos) devidos a partir da data da citação, valor este 

a ser depositado na conta indicada na inicial. Tenho que este valor 

atenderá às necessidades mais prementes do alimentando, levando em 

consideração que, neste momento, ainda não há a comprovação de renda 

do alimentante, o que exige cautela, tendo em vista o princípio da 

irrepetibilidade que rege a verba alimentícia, bem como as consequências 

do inadimplemento.

5. Desde já, designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2018, às 

16h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

7. Cite-se a parte requerida e intime-a a fim de comparecer à audiência, 

acompanhada de seus(uas) advogados(as). Em não havendo acordo, o 

prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil.

 8. Intime-se a parte autora através de sua advogada.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11131 Nr: 780-61.2010.811.0048

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OGUIMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS, IZABELA GARCIA RODRIGUES, LEANDRO CORASSA, FIORINDO 

CORASSA, VILMA CORASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de proceder a intimação 

da parte autora a depositar o valor dos emolumentos para a averbação 

das matrículas no cartório 1º serviço registral, telefone 66-3412-1079, no 

prazo de 10 (dez)dias, bem como o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo ser emitida a guia para pagamento no site do TJMT, no 
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prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21870 Nr: 1031-11.2012.811.0048

 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: NILZA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22157 Nr: 175-13.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22998 Nr: 1056-87.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23057 Nr: 1113-08.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDECI VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23842 Nr: 121-13.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CÂNDIDA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22943 Nr: 1002-24.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO LUIZ PALOMBIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40856 Nr: 3228-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA LUIZA CARBONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 46797 Nr: 2489-53.2018.811.0048

 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: MARILÚCIA PEREIRA DE SOUZA FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.(...).3. Postergo a análise do pedido liminar para o 

momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO a realização de Perícia e nomeio 

perita(a) na pessoa de Dr.(a) Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) 

no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, 

Centro, Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir rigorosamente o encargo que 

lhe foi cometido independentemente de termo de compromisso.(...)6. 

Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, 

dos quesitos formulados pelo juízo nesta decisão, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia será 

efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

20 (vinte) dias após a realização da perícia.(...)8. Agendada a data da 

perícia pelo(a) expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).9. Acostado o laudo pericial, volte-me 

conclusos para requisitar o pagamento dos honorários periciais.10. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46743 Nr: 2464-40.2018.811.0048

 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: MARIVAN CAVALCANTE FERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. (...)Postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a citação da parte requerida.(...)5. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.(...). Ciente de que o laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização 

da perícia.(...)A periciada possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade?8. Agendada a data 

da perícia pelo(a) expert nomeado(a), cientifiquem-se as partes da data, 

horário e local aonde o perito promoverá o exame, devendo a parte autora 

comparecer no local e data indicada munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).9. Acostado o laudo pericial, volte-me 

conclusos para requisitar o pagamento dos honorários periciais.10. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46739 Nr: 2462-70.2018.811.0048

 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: JESUE FERNANDES DE AGUIAR

 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:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/11/2018, às 13h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 2398-60.2018.811.0048

 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: JOSÉ ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/11/2018, às 17h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 2157-86.2018.811.0048
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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: MARIA BENTA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a 

análise do pedido liminar para o momento processual oportuno, eis que 

vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, restando necessária 

a angularização processual do feito com a citação da parte requerida.4. 

Com efeito, 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.5. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 09/11/2018, às 16h30min (horário oficial 

de Mato Grosso).6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, para comparecer à audiência ou 

querendo, apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, ficando o réu ciente de que, não 

comparecendo e não se representando por preposto com poderes para 

transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter advogado, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos.7. As testemunhas a 

serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte autora e na 

contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA 

A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

INTIMAÇÃO.8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 143-42.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER AMÂNCIO DE BARROS - 

OAB:282.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 1092-32.2013.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA, AMA, TCMA, NBMA, JUSCÉLIA ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21732 Nr: 878-75.2012.811.0048

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO JUSTINO SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA COSTA ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41737 Nr: 1243-44.2010.811.0099

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADIVAIR PERES DO CARMO, ANA IZABELSOUZA DE ALECRIM PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MIRANDA DE MATOS - 

OAB:21751-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23236 Nr: 1296-76.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ANTÔNIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22144 Nr: 161-29.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES PICININ CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP, 

RAFAEL PARMIGIANE - OAB:OAB/MT 19762/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto de sousa - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22760 Nr: 812-61.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 521 de 630



JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22718 Nr: 763-20.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:2139167

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20785 Nr: 864-28.2011.811.0048

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE JUSCIMEIRA - SISPUMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 554-85.2012.811.0048

 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: ADÃO SANCHES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11259 Nr: 908-81.2010.811.0048

 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: LAURA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - 

INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20606 Nr: 663-36.2011.811.0048

 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: SEBASTIANA BARBOZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31778 Nr: 1044-68.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIMIZU & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, com as partes já devidamente 

qualificadas nos autos.

As partes entabularam acordo, ocasião em que pugnaram pela sua 

homologação (Ref: 80 e 81).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes, julgo extinto o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Novo Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, até o cumprimento 

integral do referido acordo, devendo os autos serem remetidos ao arquivo 

provisório.

2.3. Custas e honorários advocatícios nos termos do presente acordo.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21828 Nr: 986-07.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TTCC, SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 20082 Nr: 32-92.2011.811.0048

 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: MRGS, LEANDA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 463-58.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFDS, VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23230 Nr: 1290-69.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJAIME FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

GASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 137-69.2011.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZENANDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVO OTAVIANO DA COSTA, MARIA JOSÉ 

JARDIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINEUDO SANTANA - OAB:3.253,

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT/11.213-A

 IMPULSIONO os presentes autos visando a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

detentor dos mesmos em carga, para que, efetue a devolução destes no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas em virtude da CORREIÇÃO que está 

sendo realizada neste juízo. Sem mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21773 Nr: 924-64.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR FRANCISCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de Execução Fiscal com as partes já qualificadas.

2. O exequente informa este juízo, de forma expressa, que houve 

pagamento do débito pela parte devedora.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Expeçam-se, se o caso, o necessário para levantamento, em favor da 

parte devedora, de eventual quantia penhorada e depositada em conta 

vinculada ao presente feito, de tudo certificando.

5. Defiro o pedido retro para que seja dada baixa na penhora dos 

semoventes realizada.

6. Custas e despesas processuais pela parte executada. Sem honorários 

advocatícios.

7. Após o trânsito em julgado e, certifique-se, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO (ADVOGADO(A))

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

HELIO CAVICCHIO (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a rescisão do contrato firmado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter sido 

ludibriado por vendedores representando a requerida. Atendendo aos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações 

probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais 

suficientes para o julgamento da lide. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por SAMOEL CORREIA DE ARAÚJO, em face de OMNI S/A, 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; CORRETORA BRASIL 

INSURANCE, REPRESENTADO POR ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS E 

ULFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, aduzindo, em síntese, que teria adquirido um produto junto ao 

comerciante, Xaxim Com. E Serv. De Fibras Ltda - Me (Xaxim Fibras), 

através de financiamento da Instituição requerida. Aduz, ainda, que 
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cancelou tal transação junto ao comerciante, mas que a Instituição 

requerida estaria exercendo a cobrança indevida de débitos. Em sede de 

contestação a requerida levantou a preliminar de ilegitimidade passiva para 

figurar na demanda, alegando que o simples fato de ter financiado a 

transação não a insere, necessariamente, como responsável solidária 

pelos serviços prestados pela vendedora, mormente diante da inexistência 

de pertinência subjetiva entre os fatos debatidos e a atividade de comércio 

desenvolvida pela Ré. No entanto, entendo que não merece prosperar a 

referida preliminar, uma vez que é considerado legítimo para figurar no 

polo passivo da demanda todo aquele que, pelo menos em tese, se 

mostra, aos olhos do consumidor, como fornecedor, como no caso em tela 

quem figura como contratante é contestante, bem como era esta que fazia 

as ligações para cobrar a parte autora, assim, confunde-se com o mérito, 

motivo pelo qual rejeito a presente preliminar. Com relação à segunda 

preliminar levantada de falta de interesse de agir, por não ter esgotado a 

esfera administrativa, a mesma não merece prosperar por ferir direito 

constitucional de amplo acesso à justiça, além de confundir-se como o 

mérito da demanda, motivo pelo qual deve, também, ser rejeitada. Da 

análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez contribuiu para que houvesse a venda de produto de forma a enganar 

o consumidor, visto que não houve o esclarecimento adequado do valor 

do produto, bem como das condições de pagamento, gerando dor e 

sofrimento, demonstrando descaso com o mesmo, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Da análise dos fatos trazidos 

nos autos é perfeitamente possível o reconhecimento da solidariedade 

entre as empresas rés, as quais de uma formar ou de outra participaram 

nos eventos ilícitos, ensejadores de reparação, por isso, cito alguns 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 7° Os 

direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de 

tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios 

gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo 

mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (...) “Art. 34. O 

fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos 

de seus prepostos ou representantes autônomos.” O dano moral passível 

de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra 

patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela má prestação de serviço prestado pela reclamada OMNI S/A, 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; CORRETORA BRASIL 

INSURANCE, REPRESENTADO POR ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS E 

ULFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia 

e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por SAMOEL CORREIA DE ARAÚJO, em face 

de OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; CORRETORA 

BRASIL INSURANCE, REPRESENTADO POR ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS E ULFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA para: a) DECLARAR rescindido o contrato 

pactuado, bem como a inexistência de débito da parte Reclamante frente à 

Reclamada; b) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESDER OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX COMERCIO E SERVICO DE INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro para que a citação/intimação 

da parte requerida seja feita via e-mail, conforme o requerido nos autos. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI (ADVOGADO(A))

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o 

andamento do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de 

veículos, por meio eletrônico, em nome da parte executada. 2. A pretensão 

da parte exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. O artigo 854 do Novo Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 524 de 630



Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de veículos 

registrados em nome da parte executada, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Ademais, a penhora de veículos efetuada por meio eletrônico é 

constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao devido processo 

legal, pois se limita a fazer a constrição de veículos no valor máximo da 

execução, não obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser 

exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova 

quanto ao revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854 do Novo Código de 

Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim 

de autorizar a consulta e penhora sobre os veículos registrados em nome 

da parte executada, até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio eletrônico, via RENAJUD. 4. Com a juntada aos autos do 

Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

veículos, manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias. 5. Caso seja 

confirmado o bloqueio de veículos registrados em nome da parte 

executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema REANJUD, que será juntado aos 

autos, procedendo-se, em seguida, a intimação da parte executada, para 

caso queira, oferecer embargos no prazo legal. 6. APÓS A TENTATIVA DE 

PENHORA, de veículos em nome do executado, resultou que em consulta 

direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE VEÍCULOS A SER 

PENHORADO em nome da parte executada. 7. Com efeito, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob pena de extinção 

do feito, conforme dicção do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. 

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: 1000037-53.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter tido o 

fornecimento da sua energia interrompido, sem o pronto restabelecimento, 

gerando prejuízos à parte autora. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, sob a alegação da necessidade de ser realizada perícia 

técnica. Entendo que a mesma não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo suficientes para 

o deslinde da causa as provas documentais já juntadas aos autos, motivo 

pelo qual afasto a presente preliminar. No mérito, da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica à consumidora, não o restabelecendo 

prontamente, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o consumidor não 

pode ser penalizado por irregularidade na distribuição da energia elétrica, 

da qual não tenha dado causa, uma vez que é responsabilidade da 

concessionária a manutenção e a verificação do aparato necessário à 

distribuição da energia até o consumidor final, muito menos poderia a 

concessionária interromper o fornecimento da energia elétrica, por muitas 

horas, sem a devida religação, uma vez que a energia elétrica é 

considerada como uma necessidade básica e fator essencial para a 

dignidade humana. Alega ainda, o autor o prejuízo de cunho material 

sofrido aduzindo que foram de cerca de 572 litros de leite, o que 

aproximadamente cerca de R$ 572, 00 (quinhentos e setenta e dois reais), 

viso que vende o produto a R$1,00 (um real), visto pela falta de energia o 

leite “azedou”. Pugnando, assim, pela restituição dos gastos materiais, os 

quais foram de R$ 572, 00 (quinhentos e setenta e dois reais). 

Corroborando o sustentado acima, o Código Civil em seu art. 186 é claro 

ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito, em 

complemento o art. 927 do mesmo diploma legal, afirma que por ter 

cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar, in verbis: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Assim, do cotejo desses 

dois artigos é de se concluir pela obrigação da requerida em indenizar a 

parte autora pelo evento danoso, no que tange ao prejuízo com a perda do 

leite, uma vez que a perda do referido produto se deu por causada pela 

falta de energia elétrica, durante longo período. Assim, diante do cotejo 

dessas condições, outra solução não há senão condenar a requerida a 

restabelecer o estado inicial das coisas, visto que a sua má prestação do 

serviço causou prejuízo á parte requerente, fazendo com que houvesse a 

perda de sua produção, levando a parte autora a ter prejuízos com a 

referida atividade. Desta forma, o Código Civil no seu art. 402 nos trás o 

norte para a indenização por perdas e danos, in verbis: “Art. 402. Salvo 

as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 

ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar.” A título de danos materiais, restou 

comprovado, pelos documentos juntados aos autos, o valor de R$ 572, 00 

(quinhentos e setenta e dois reais), como prejuízos gerados à parte 

autora, dada a má prestação do serviço pela requerida, valor este que 

deve ser ressarcido, devidamente corrigido. De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o 

que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou 

êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro 

no serviço realizado. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à consumidora, pela parte reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., gerando 

na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar 

sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, 

sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não se 

afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo P PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA proposta por JOAQUIM LOPES DE ASSUNCAO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 572, 00 
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(quinhentos e setenta e dois reais) a título de indenização por danos 

materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso. 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

SYDINEI FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-90.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-15.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

EMERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. O acordo das partes foi celebrado 

extrajudicialmente, conforme petição. Destarte, nos termos do art. 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU EURIPEDES CINTRA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-66.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

NILZA MOREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Cuida-se de execução por quantia certa contra a 

Fazenda Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou 

extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: 

“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 2. 

Cite-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 

3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-40.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Analisando detidamente os presentes autos 

verifico que houve equivoco ao ser lançado o despacho inicial relativo ao 

inicio do cumprimento da sentença. Motivo pelo qual anulo o despacho 

exarado no ID 13854405, vez que a Fazenda Pública goza de 

prerrogativas infestáveis. 2. Cuida-se de execução por quantia certa 

contra a Fazenda Pública, que pode ter por base título executivo judicial ou 

extrajudicial. Sobre esta última possibilidade, dispõe a Súmula 279 do STJ: 

“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”. 3. 

Cite-se, pois, a Fazenda Pública executada, para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c art. 1º-B, Lei 9.494/97). 

4. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício 

requisitório de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 535, parágrafo 3º), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito. 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO GOMES DE NOVAES (ADVOGADO(A))

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS SUELEN GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DUARTE DA SILVA (REQUERIDO)

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Trata-se de embargos de declaração propostos por 

GILMAR PEREIRA DE NOVAIS, já qualificados, em face da sentença de 

mérito proferida, aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui 

contradição, vez que julgou procedente o pedido inicial, mas trocou o 

nome das partes, na referida decisão. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais. No mérito, tenho que merecem acolhimento. É 

que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a 

omissão alegada, uma vez que não apreciou pedidos da parte autora. 

Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa decisão, 
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neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para declarar que 

o item “3.2” do dispositivo da referida sentença, passe a ter a seguinte 

redação: “3.2. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta GILMAR PEREIRA DE NOVAIS, em face de LINDOMAR DUARTE 

DA SILVA, para: a) CONDENAR LINDOMAR DUARTE DA SILVA a pagar a 

parte reclamante o valor de R$ 2.189,83 (dois mil cento e oitenta e nove 

reais e oitenta e três centavos), referentes à indenização pelos danos 

causados ao veículo do Autor; no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), referentes à indenização pelo dano estético e 

deformidade, bem como, pela redução do movimento articular; além do 

valor de R$ 25.057,99 (vinte e cinco mil, cinquenta e sete reais e noventa 

e nove centavos), correspondentes às despesas com o tratamento 

(consultas, medicamentos, exames, cirurgia e fisioterapia), a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir da data do evento danoso; b) CONDENAR LINDOMAR DUARTE DA 

SILVA a pagar ao Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir desta decisão.” Permanece, no mais, como está lançada a 

sentença. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. 

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-44.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

SARAH NOBREGA ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-24.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

oportuno, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000026-58.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento de decisão anterior, 

intimamdo a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE ARRUDA PIRES (REQUERIDO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando o CPF do 

executado, sob pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-59.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (EXEQUENTE)

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento de decisão anterior, 

intimando a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO (ADVOGADO(A))

HERMINIO CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento de decisão anterior, 

intimando a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7356 Nr: 824-85.2007.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA CLAUDIANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MANCUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 527 de 630



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Diante da informação contida na certidão do Meirinho contida em fl. 74, 

intime-se a parte reclamante, para manifestação. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Cumpra-se

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72696 Nr: 1093-86.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:OAB/MT 

19.905

 Vistos etc.

INTIME-SE, pela derradeira vez o denunciado, para no que no prazo de até 

10 (dez) dias, constitua sua defesa ou informe ao Juízo o nome de seu 

advogado constituído e que este se apresente nos autos no prazo 

mencionado, sob pena de ser-lhe nomeado um advogado dativo pelo 

Juízo.

Sendo o caso, certifique-se o decurso de prazo. Após, volte concluso.

Expeça-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74584 Nr: 38-66.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 71 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64717 Nr: 71-61.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ANTONIO STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 19/02/2019, às 

16:00 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 856-28.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. V. NOGUEIRA & CIA LTDA, ZORAIDA 

VALADARES NOGUEIRA, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50095 Nr: 632-27.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 03/12/2018, às 

15:00 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67653 Nr: 118-98.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 19/02/2019, às 

15:00 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77839 Nr: 1964-82.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDFC, EGDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 19/10/2018, às 

14:00 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77567 Nr: 1789-88.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Allan Rodrigues 

Portela - OAB:17562/MT

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 23/11/2018, às 

13:30 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49767 Nr: 303-15.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Vistos etc,Consoante certificado nos autos à fl. 102, o réu não foi 

encontrado no endereço que indicou nos autos, estando atualmente em 

local incerto e não sabido. Destarte, por sua vez, o Ministério Público 

opinou pela decretação da revelia do acusado (fl. 103), bem como o 

prosseguimento do feito.Ademais, em análise ao caso em apreço, entendo 

que a decretação dos efeitos da revelia é medida a se impor, em face da 

desídia do réu que, citado, deixou de comparecer aos atos processuais. 

Assim, por tal situação a própria jurisprudência predominante recomenda a 

seguintes providências, vejamos(...)Neste diapasão, em consonância a 

lição jurisprudencial supra, DECRETO A REVELIA do acusado neste feito, 

o qual deverá prosseguir independentemente de sua intimação para os 

ulteriores atos deste, nos termos do artigo 367, do CPP.Ademais, diante da 

certidão de fl. 79, e não sendo possível a nomeação da Defensoria 

Pública, NOMEIO o Dr. Eliton Rezende de Jesus: Rua Cascavel, nº. 1057, 

Centro, Tel. 3536-2285, Marcelândia/MT, para promover a defesa do 

executado LINDOMAR PEREIRA DE ARAÚJO.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

URH.Nos termos do artigo 2º do e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito e apresentar defesa prévia.3)Após, 

façam-me os autos conclusos. Ciência ao Ministério Público. Marcelândia, 

10 de setembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61716 Nr: 422-05.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DO NORTE MERCADINHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNIÃO DO NORTE MERCADINHO LTDA 

ME, CNPJ: 05687545000131. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de UNIÃO 

DO NORTE MERCADINHO LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°20127335, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20127335/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/06/2012

 - Valor Total: R$ 4.693,80 - Valor Atualizado: R$ 4.693,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a 

Secretaria para ato do ofício.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 25 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28134 Nr: 384-94.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Zanchim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transveco Transportes Rodoviarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudio Policarpo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 384-94.2007.811.0111 (Código 28134)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Sandra Zanchim

Executado: Transveco Transportes Rodoviários Ltda.

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.176), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72796 Nr: 371-12.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Guilherme Sonemberg, OSMAR NORA, 

Juares Thiago dos Santos Carneiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 371-12.2018.811.0111 (Código 72796)Classe – 

Assunto:Ação Civil PúblicaRequerente:Ministério Público do Estado de 

Mato GrossoRequeridos:Juares Thiago dos Santos Carneiro e 

OutrosVistos.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (Ref.25), 

NOMEIO como defensor dativo o causídico DR. IVAINE MOLINA JUNIOR 

para patrocinar os interesses do Requerido Juares Thiago dos 

Santos.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado. (....) ”Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): i) 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; ii) 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 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, bem como o requerido para comparecer ao 

escritório do causídico.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

17 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51133 Nr: 1027-76.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Tarcisio Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040-A/SP

 Processo nº 1027-76.2012.811.0111 (Código 51133)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Igor Neves de Carvalho

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Igor Neves de 

Carvalho em face do Banco do Brasil S.A., objetivando executar os 

honorários de sucumbência arbitrados no acórdão do recurso de 

apelação provido.

Realizada a constrição judicia, via BACENJUD, e não havendo 

impugnação, o valor constrito foi transferido ao credor por meio de alvará 

eletrônico para transferência de valores.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas processuais remanescentes, se houver, devem ser arcadas pelo 

Banco do Brasil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 652-75.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MATOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O

 Código nº 50768

Processo nº 652-75.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu: Fernando Matos Borges

 Vistos.

1) Considerando que a Defesa foi devidamente intimada para apresentar 

contrarrazões, permanecendo inerte (fls. 79), INTIME-SE o acusado 

Fernando Matos Borges para que, se assim desejar, constituir novo 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informado de que será assistido por Defensor Dativo.

2) Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu novo 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 

desde já nomeio como defensora dativa a causídica Dra. ANDRÉIA 

FERDINANDO VAREA para patrocinar o interesse do acusado, fixando os 

honorários da mencionada advogada em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 12 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50108 Nr: 1582-30.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE MARIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1582-30.2011.811.0111 (Código 50108)

Classe – Assunto: Perdas e danos

Exequente: Bradesco Leasing S.A.

Executado: Jaine Maria Alves

Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão do feito sob o fundamento de não 

localização do requerido para citação, cujas tentativas se arrastam há 

mais de 07 anos. Registro não se aplicar ao caso as regras do processo 

executivo.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento efetivo ao feito, no 

prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

 Matupá (MT), 13 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69950 Nr: 2696-91.2017.811.0111

 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: NELITA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2696-91.2017.811.0111 (Código 69950)

Classe – Assunto: Alvará Judicial
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Requerente:Nelita Santos Oliveira

Vistos.

Aguarde-se o prazo de 180 dias para a juntada dos documentos faltantes, 

dada a dificuldade da parte em obter a documentação dos herdeiros 

residentes nos outros Estados da Federação.

Não apresentados os documentos no prazo deferido, venham-me os 

autos conclusos para extinção.

Contudo, visando a eficiência processual, sem prejuízo do aguardo dos 

documentos para a deflagração de comando decisório, desde já 

DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Bradesco desta Comarca e 

da Comarca de Peixoto de Azevedo, a fim de prestem informações acerca 

do valor depositado em conta bancária do "de cujus".

Apenas com a resposta dos ofícios e da documentação pendente de 

juntada pela parte, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá (MT), 14 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69461 Nr: 2454-35.2017.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MRdS, FEDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2454-35.2017.811.0111 (Código 69461)

Classe – Assunto: Tutela e Curatela

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Mário Rodrigues da Silva

Vistos.

Considerando a notícia de que o médico que acompanhava o interditando, 

Dr. Fernando Zuniga, foi afastado do Hospital Regional de Sorriso (MT), 

intime-se a curadora provisória do interditando para apresentar laudos 

atualizados e indicar o neurologista que atualmente o acompanha.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1866-62.2016.811.0111

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA ALVES DA PAZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1866-62.2016.811.0111 (Código 63506)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento

Requerida: Claudicéia Alves da Paz Dias

Vistos.

Acolho o pedido de sucessão do polo ativo para inclusão da cessionária, 

retificando-o, bem como para retirar o caráter de “segredo de justiça”, a 

fim de viabilizar a consulta dos autos pelo sistema eletrônico.

Intime-se a parte para dar prosseguimento ao feito e recolher o valor 

correspondente a diligência do Oficial de Justiça, objetivando o cabal 

cumprimento do mandado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 04 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34724 Nr: 2036-44.2010.811.0111

 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: KELLY CRISTINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ADRIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2036-44.2010.811.0111 (Código 34724)

Classe – Assunto: Rescisão Contratual

Requerente: Kelly Cristina Correia

Requerido: Daniel Adriano Pereira

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

proposta por Kelly Cristina Correia, em face de Daniel Adriano Pereira, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte requerente foi intimada pessoalmente via postal (fl. 70), ficando 

ciente quanto ao conteúdo do despacho de fl. 67. Não obstante deixou de 

promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da advogada nomeada para fins de 

cobrança dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-60.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA RODRIGUES MARINHO (REQUERENTE)

ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE DISTRIBUICAO ALENCAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ AVENIDA Hermínio Ometto, 321, 

ZCR - MATUPÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0010115-02.2016.811.0111 Polo Ativo: JOSIELMA RODRIGUES MARINHO 

Polo Passivo: CENTRO DE DISTRIBUICAO ALENCAR LTDA - EPP VISTOS. 

Consoante disposto certificado no mov. 19.1, o autor se manifestou junto a 

Escrivania deste Juízo pugnando pela nomeação de defensor dativo em 

seu favor, uma vez que não possui condições financeiras de contratar 

advogado particular para atuar no presente processo. Assim, nomeio para 

patrocinar a defesa da parte autora o(a) advogado(a) Elizandra Simone 

Soares Alves, que deverá ser intimado(a) para assumir a defesa da parte 

requerida. Arbitro honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), 

no valor equivalente à 2 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. Na sentença o juiz determinará a expedição 

de certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Intime-se o(a) ilustre dativo(a) quanto a 

presente nomeação, bem como para manifestar-se nos autos requerendo 

o que de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Matupá (MT), 3 de outubro de 2016. FABIO PETENGILL 

Juiz Substituto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 531 de 630



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-62.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSMAR TELLES TURCATTO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

EVERTON TURCATTO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010186-62.2016.8.11.0111 REQUERENTE: JOAO OSMAR TELLES 

TURCATTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, EVERTON TURCATTO MARTINS Vistos. Dispenso o relatório 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e DECIDO. Ausente a necessidade 

de produção de outras provas, julgo antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito (art. 355, I, do CPC). Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais proposta 

por JOÃO OSMAR TELLES TURCATTO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA ELÉTRICA e EVERTON TURCATTO MARTINS. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Explico. Afirma o autor 

que no ano de 2008 trabalhou em sociedade com o requerido Everton, na 

empresa Digital Service, com sede na Av. Tenente Coronel Duarte, em 

frente à Praça Ipiranga, anexo ao Posto Petrobrás, no município de 

Cuiabá/MT. Relata que desfez a sociedade em janeiro de 2009, 

oportunidade em que solicitou para requerida Energisa o desligamento da 

conta de energia da empresa, que estava em seu nome. Todavia, tal 

desligamento não foi efetuado, o que gerou a inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. Afirma, outrossim, que o requerido Everton 

acordou em assumir o débito e, por isso, efetuaram a renegociação da 

dívida, porém, ele somente efetuou o pagamento do sinal, permanecendo 

as demais parcelas sem o devido adimplemento. Relata que buscou junto à 

requerida Energisa Mato Grosso efetuar a transferência do débito para o 

requerido Everton, porém, tal pedido foi negado devido ao encerramento 

da unidade consumidora. Insta consignar que, não obstante a inversão do 

ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não afasta a 

obrigatoriedade da parte autora fazer prova, ainda que mínima, dos fatos 

constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Pois bem. Quanto à 

reclamada Energisa Mato Grosso, verifico a inexistência do dever de 

indenizar, em razão da negativação do nome da parte autora, eis que não 

há ilegalidade de referida negativação efetuada, notadamente pela falta de 

qualquer documentação comprobatória de que o requerente solicitou o 

desligamento da unidade consumidora cadastrada em seu nome no ano de 

2009. No concernente ao reclamado Everton, constato que a negativação 

do nome do autor nos bancos de dados de restrição ao crédito não se 

trata de evento culposo atribuível, exclusivamente, ao demandado. É certo 

que o requerido Everton deveria proceder à regularização da titularização 

da unidade consumidora junto à empresa de energia elétrica, conforme 

preconizam as normas editadas pela ANEEL, todavia, à parte autora 

também cabia igual direito, que ela poderia ter exercido com mínimo de 

diligência e atenção. Cumpre ressaltar que o requerente não procurou 

resolver a situação no primeiro momento em que verificou que o débito 

cobrado não lhe era exigível. Dessa forma, entendo que estamos diante de 

“culpa concorrente”, ou seja, a concorrência de causas. Nesse sentido: 

“[...] Na chamada culpa concorrente há realmente uma concorrência de 

culpas? A questão aqui é terminológica. Aquilo que a doutrina chama de 

culpa concorrente na realidade é concorrência de causas. O que se 

verifica nessa situação, quer como excludente de responsabilidade, quer 

como redução da indenização, é fato exclusivo ou concorrente da vítima e 

não culpa da vítima. O nome está equivocado e foi assim até para o Código 

de Defesa do Consumidor, que só trata de responsabilidade objetiva. É 

necessário verificar se, no caso, a conduta da vítima concorreu ou não 

para o resultado, ou se foi causa exclusiva do resultado. Em cada caso 

será necessário verificar se houve fato concorrente ou fato exclusivo da 

vítima. Não há culpas concorrentes. Culpa é uma característica da 

conduta. Culpa, isoladamente considerada, só tem valor doutrinário, para 

mero conceito. A culpa se caracteriza em uma conduta e é essa conduta 

que vai causar o dano. A culpa não existe isoladamente, o que existe é a 

conduta culposa. Então, é necessário verificar se a conduta da vítima foi 

ou não concorrente para o resultado, ou foi ou não a causa exclusiva” 

(Sérgio Cavalieri Filho, in ‘Culpa concorrente e redução equitativa da verba 

reparatória’, Revista Justiça e Cidadania, ed. Nº 135). Sendo assim, 

sopesando as condutas e causas que contribuíram para o evento danoso, 

deixo de reconhecer o dever de indenizar dos requeridos, seja por não 

haver ilegalidade na negativação efetuada, seja por equivalência das 

causas culposas. Ante o exposto, por absoluta ausência de prova 

constitutiva de seu direito, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e, por consequência, julgo extingo o processo com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 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, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-32.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DESINAI DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

1000138-32.2017.8.11.0111 REQUERENTE: DESINAI DOS SANTOS 

SILVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu o arquivamento dos autos (ID 10989661). 

Ante o exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 2247-51.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente Ribeiro, José Petrucio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requerente efetuou o pagamento de R$ 549,63 (quinhentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), cujo comprovante 

encontra-se anexo na Ref. 14. Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF 

desta Comarca, impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora 

para efetuar o pagamento do restante da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, com o fito de integralizar o valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, em tempo 

hábil para cumprimento do mandado para a realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56220 Nr: 1131-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bondespacho de Almeida, Antonio 

Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 532 de 630



- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado à Ref: 34, nos termos da 

Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para juntar o devido comprovante de pagamento da 

guia expedida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47156 Nr: 2059-97.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A, Willian Alves 

Ferreira, Paulo Alberto Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, da diligência negativa para citação da parte requerida (Ref. 

100).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74091 Nr: 2527-22.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Souto Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Amaral Ferreira - 

OAB:22786

 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$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante 

original (art. 649, §2º, da CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 1922-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a patrona do réu, Dra. Nadja Barros, para, no prazo 

legal, apresentar defesa em favor do réu, conforme certificado na Ref. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Denis Cleiton Barros, mantendo-se a decisão anterior 

pelos próprios fundamentos.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52171 Nr: 1946-12.2015.811.0030

 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: Alessandra Cardoso Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, 

do NCPC, e determino que seja expedido mandado de retificação ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente para que seja 

retificado no assento de nascimento do requerente, fazendo constar o 

sobrenome materno “Mendes”, passando a se chamar Higor Augusto 

Cardoso Mendes dos Santos, bem como seja alterado o nome de sua 

genitora para Alessandra Cardoso Mendes e seja acrescentado o nome 

do avô materno Eronildes Antônio Mendes, mantendo-se inalterados os 

demais termos lavrados no assentamento.Sem custas, haja vista que 

concedo o benefício da gratuidade da justiça.A presente decisão vale 

como mandado de retificação.Arquivem-se após trânsito em julgado, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49549 Nr: 801-18.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene Soares de Moraes Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... A inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a medida 

liminar, à fl. 36 – PDF. Ante a não localização do bem, a parte autora pugna 

pela conversão da ação em ação de execução.É o relatório. Decido. O art. 

4º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que se o bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado 

ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca 

e apreensão em ação executiva.No caso dos autos, verifica-se que a 

parte ré foi citada da presente ação, contudo o bem não foi localizado. 

Assim, em consonância com o texto legal acima, defiro o pleiteado pelo 

requerente, convertendo-se a presente ação em "Execução". Altere-se a 

classe processual, retificando os dados do processo no sistema Apolo. 

Intime-se a parte autora para que proceda com o pagamento de custas e 

taxa judiciária, e posteriormente, cumpra-se conforme determinações 

abaixo:Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) executado(s) 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.Conste-se no(s) 

mandado(s) a prerrogativa de oferecer(em) embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 do 

NCPC.Não encontrando o executado, 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 pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida à metade.Desde já defiro o pleito de 

concessão dos benefícios do art. 212, §2º, do CPC, bem como o pleito 

requerido à fl. 137 – PDF, caso haja a localização do veículo, determino o 

desentranhamento do mandado de busca e apreensão para o devido 

cumprimento, devendo o autor fornecer os meios necessários para 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61109 Nr: 5-56.2017.811.0030

 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: Elizângela Bini de Almeida Real da Silva, Antonio Real da 

Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. 

Ouro Verde de MT - Sicredi Ouro Verde, Olavo José da Silva, Marcela 

Bernardina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Neste sentido, considerando foi comprovada a propriedade e a o registro 

do bem no CRI, antes da penhora, bem como que a embargada manifestou 

nos autos informando acordo realizado e requerendo a baixa da penhora 

existente, objeto da lide, bem como a extinção a extinção do feito, sendo 

que os embargantes em nada se opuseram ao acordo, julgo procedente o 

pedido, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, tornando definitiva a liminar 

deferida, à ref. 16. Condeno a embargada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o 

valor da causa, a teor do que dispõe o art. 87, §4º, do CPC. P.R.I.C. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença aos 

autos em apenso e, em seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7245 Nr: 1441-41.2003.811.0030

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, Keyla da Silva Belido - OAB:15165

 Processo n. 1441-41.2003.811.0030

Cód. 7245

DECISÃO

Vistos, etc.

 1. Defiro o pleito de consulta ao RENAJUD. Em sendo encontrado bens, 

realize-se restrição de circulação e transferência. Proceda a secretaria 

deste juízo com o necessário.

2. Realizada a restrição do veículo, encaminhem os autos ao Oficial de 

Justiça para que esse realize a avaliação do bem. Em sendo necessário 

expeça-se carta precatória para que o juízo do local em que o veículo se 

encontra determine a avaliação do bem.

 2.1. Com a avaliação, conclusos para realização de penhora através do 

sistema RENAJUD.

 2.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para ofertar, se quiser a 

competente defesa, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a 

exequente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2.3. Não sendo encontrados bens, intime-se a exequente para que essa 

indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

3. Considerando que o exequente encontra-se representado por 

advogada particular, bem como a última atualização do débito se deu no 

ano de 2012, à fl. 136, intime-se o exequente para que traga aos autos 

planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 579-18.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelina Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s, via Diário Eletrônico, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 578-33.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s, via Diário Eletrônico, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 179-58.2000.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, Roberto Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes , na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 310-13.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani da Costa Viana, Poliana da Costa Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar nos autos e/ou requerer o que entender de 

direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 219-27.2018.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CONSELMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR CABRAL - 

OAB:47843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 
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NCPC e, em consequência:a) DEFIRO o pedido de restituição dos valores 

pagos na guia de recolhimento número único 16912.165.01.2018-0, nos 

termos do item 4, Capítulo II, da Instrução Normativa SCA nº 02/2011, 

Versão 3.b) DETERMINO à Diretoria do Fórum que proceda ao 

preenchimento do Anexo V, do Formulário Padrão no sistema CIA, da 

Instrução Normativa SCA nº 02/2011, Versão 3.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISRemetam-se o requerimento de restituição ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA, por meio do sistema de Controle de 

Informações Administrativas - CIA, devidamente instruído, na determinação 

do item 5, Capítulo II, da Instrução Normativa SCA nº 02/2011, Versão 

3.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. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 1263-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERMANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Ante o exposto:a) RECEBO os presentes embargos à execução, pois que 

tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos 

contidos no art. 917 do NCPC;b) DEFIRO o efeito suspensivo e determino a 

SUSPENSÃO da averbação premonitória efetuada na matrícula nº 43 do 1º 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos 

termos do art. 300, “caput” e § 1º c.c. o art. 919, § 1º, do NCPC, mediante 

prestação de caução do imóvel urbano de propriedade da parte 

embargante matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder 

registrado sob a matrícula nº 17.429, avaliado em R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), conforme laudo de fls. 148/150, devendo a parte 

embargante proceder com a devida averbação na referidas matrícula no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos, sob pena de 

ineficácia da presente decisão provisória, nos termos do art. 167, inciso II, 

item 8, da Lei 6.015/73.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte, a fim de que proceda à 

SUSPENSÃO da averbação premonitória inserida na matrícula nº 43, 

referente à execução de título extrajudicial (nº 817-54.2013.811.0090 - 

Código: 46473), realizada em 19/08/2016, até decisão final nestes 

autos.Considerando que a parte embargante recolheu as custas e taxas 

judiciais (fls. 133/134), remetam-se os autos à Contadoria para a 

conferência dos valores, devendo certificar tal conferência.Intime-se a 

parte embargada/exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, do NCPC), consignando-se expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma normativo.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Após, venham-me os autos conclusos para decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 387-73.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE SOUSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.

Em virtude da impossibilidade da douta presentante ministerial comparecer 

à solenidade designada para 25/09/2018, em razão da fruição de 

compensatórias e férias veiculada pelo Ofício n° 319/2018/MPMT/PJNCN, 

REDESIGNO-A para o DIA 09 DE ABRIL DE 2019, ÀS 09H30.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46981 Nr: 212-74.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 Vistos.

Ante a desistência da testemunha comum, Reinaldo da Silva Pereira, pelo 

Ministério Público (fl. 102), intime-se a defesa para informar, no prazo de 

05 (cinco) dias, se possui interesse na oitiva daquela (testemunha), 

advirta-a que o silêncio será considerado desistência tácita.

Caso manifeste interesse em sua oitiva, oficie-se à Comarca de Sorriso 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações quanto ao 

cumprimento do ato deprecado.

Após, venham-me os autos conclusos.

Caso não tenha interesse, desde já, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha comum Reinaldo da Silva Pereira.

Solicite-se a devolução da carta precatória à Comarca de Sorriso, 

independente de cumprimento.

E, encerro a instrução, tendo em vista que o Ministério Público nada 

requer, intime-se a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito, nos termos do art. 402 do Código de Processo 

Penal.

Nada sendo requerido, dê-se vista dos autos às partes para alegações 

finais por memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, primeiramente 

ao Ministério Público, e depois à defesa, nos termos do art. 403, § 3º, do 

CPP.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença.

 Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 578-65.2004.811.0090

 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 CANHET, ILSON DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade da douta presentante ministerial comparecer 

à solenidade designada para 24/09/2018, em razão da fruição de 

compensatórias e férias veiculada pelo Ofício n° 319/2018/MPMT/PJNCN, 

REDESIGNO para o DIA 09 DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H30.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 234-40.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVORADA PALACE HOTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilma Santos Morais - 

OAB:3360-TO

 Vistos.

Indefiro o pleito da parte autora para levantamento dos valores 

bloqueados, tendo em vista que o executado sequer foi intimado da 

penhora.

Assim, cumpra-se a decisão anterior.
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Intime-se a parte executada da realização da penhora, fazendo constar no 

mandado que no prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do 

NCPC).

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 1315-77.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes realizaram acordo nos 

autos de Código 60979, estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido naquela e nesta demanda, 

requerendo sua homologação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC.

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que 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.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

As partes renunciam ao prazo recursal.

Publique-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48548 Nr: 200-26.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR ALVES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR DAVID LUCAS - 

OAB:4136

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade da douta representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 18/09/2018, visto a fruição do 

período de compensatórias e férias, veiculado pelo Ofício n° 

319/2018/MPMT/PJNCN. REDESIGNO para o DIA 26 DE MARÇO DE 2019, 

ÀS 16H00, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 49-09.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FERNANDES PAIN - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se a cota ministerial, procedendo a intimação da parte requerida 

na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o cumprimento da obrigação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33909 Nr: 195-89.2011.811.0107

 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: CLEONICE GOUVEA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33639 Nr: 268-61.2011.811.0107

 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: LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FINOTTO (FALECIDO), ESPÓLIO DE 

ANTONIO FINOTTO, CARLOS ANDRÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30773 Nr: 191-91.2007.811.0107

 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: JONES MAURO FERRONATTO, MARIZILDA DA SILVA 

FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DOS SANTOS, Carolina Gomes dos 

Santos, DAYTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para 

querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33585 Nr: 273-83.2011.811.0107

 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: VITORIA LAMERA CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

manifestar no prazo de 05 dias, acerca do manifestado pelo requerido às 

fls. 135-v°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68812 Nr: 1190-58.2018.811.0107

 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: IVO DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Lamarque Pimentel Setter, ESPÓLIO DE 

NELSON MIGUEL SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30586 Nr: 9-08.2007.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DOS SANTOS, Carolina Gomes dos Santos, 

DAYTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MAURO FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 42-85.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO DE HOLANDA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

PARA QUE APRESENTE O ROL DE TESTEMUNHAS, DOCUMENTOS OU 

REQUEIRAM DILIGÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 47-39.2015.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67940 Nr: 779-15.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Martins Stieven Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Danilo Kutiansi de Souza - OAB:73756, ELCIO LUIS 

WECKERLIM FERNANDES - OAB:18186/A, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:58676

 Nos termos da Legislação vigente, procedo a intimação da parte 

embargada por meio de seus advogados para, querendo apresentar 

impugnação aos embargos a execução no prazo de 15 dias, conforme 

dispositivo da decisão abaicxo colacionado: Ante o exposto, tendo em 

vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, 

INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo formulado pelo autor. 

Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir. Após, devolvam os 

autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento antecipado 

do pedido ou designação de audiência, consoante disposição do art. 920 

do Código Processual Civil. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58358 Nr: 485-31.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 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. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 31602 Nr: 239-16.2008.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTO DE OLIVEIRA, LEANDRO MUSSI, 

ARTEMIO GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni - 

OAB:6525/MT, Rodrigo Campos Moraes - OAB:11355/MT, 

Ronimarcio Naves - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, Plinio Fco Bergamaschi Junior - 

OAB:8384-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, PROVIDENCIE O 

NECESSÁRIO COM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS, TENDO EM VISTA O 

ENCAMINHAMENTO MANDADO DE REGISTRO DE PENHORA 

ENCAMINHADO AO CRI DE NOVA UBIRATÃ NESTA DATA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 242-63.2011.811.0107

 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: JEOVÁ DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALMEIDA CAMARGO, JAROSLAV 

DRBAL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SILVANO DA SILVA BATISTA - 

espólio, ODETE CONSTANTINO DE ALMEIDA CAMARGO, Jeni Martinelli, 

FABIANO NICHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516/MT, IZABEL CRISTINA PIMENTEL DE SOUSA - 

OAB:20966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE FL. 217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 67568 Nr: 600-81.2018.811.0107

 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): CRISTIANO JOSE GHENO, RUDIMAR JOSE 

SLONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do Sr. Oficial de Justiça 

no valor de R$2.460, (dois mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme 

certidão de ref. 24. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 104-91.2014.811.0107

 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: LCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

dias.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73692 Nr: 271-77.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO ANDRE BRUNETA, Cpf: 

96485370110, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de execução de cédula de crédito 

bancário-empréstimo pessoal nº 7196056, cujo débito atualizado 

encontra-se descrito a seguir.

 - Custas Processuais: R$ 4.366,22 - Valor Total: R$ 244.507,90 - Valor 

Atualizado: R$ 218.310,64 - Valor Honorários: R$ 21.831,06

Despacho/Decisão: I. Considerando a impossibilidade de localização do 

executado nas buscas realizadas nos sistemas de pesquisa do Poder 

Judiciário, DEFIRO o pedido de fls. 88.II. EXPEÇA-SE edital de citação do 

executado, nos termos do artigo 256, I, §3º do CPC, com prazo de 30 

(trinta) dias, fazendo constar a advertência da nomeação de curador 

especial em caso de revelia (art. 257, III e IV do CPC).III. CUMPRA-SE.

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, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 18 de setembro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 158-36.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 254-17.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Com fulcro no artigo 367 do CPP, DECRETO a revelia do réu PAULO 

CESAR FERNANDES que, apesar de devidamente citado (fls. 93/96), 

mudou-se sem atualizar endereço para intimação (fls. 171/172).

NOMEIO a advogada Dr. Karine Moraes da Silva, para exercer a defesa do 

réu, devendo alegações finais em forma de memoriais, caso aceite a 

nomeação.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 02 URH, conforme item 3.1 

da tabela II da OAB/MT.

Aceita a nomeação, intime-se a defesa para alegações finais no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, volte-me para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73291 Nr: 97-68.2015.811.0106

 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): Onofra Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martin Spohr - 

OAB:MT 2376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 08/09, nos termos do art. 

535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a diferença entre 

os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. SUSPENDO, 

porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da justiça gratuita;III. 

TRASLADE-SE cópia da sentença aos autos principais.Sentença 

r e g i s t r a d a  e l e t r o n i c a m e n t e  n e s t a  d a t a .  P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66776 Nr: 358-14.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Vistos, etc.

I. INTIME-SE a parte exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, planilha de débito atualizada.

II. Em seguida, concluso o feito para análise do pedido de fl. 189.

III. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68890 Nr: 66-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGdM, GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14025/O

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da I. Advogada para promover a defesa do 

requerido (fls. 44), ARBITRO em seu favor 06 (seis) URH a título de 

honorários advocatícios, conforme tabela da OAB/MT. EXPEÇA-SE 

certidão em seu favor.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os 

autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 337-91.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o insucesso das tentativas de se encontrar bens penhoráveis do 

executado o exequente pede a realização de busca no sistema RENAJUD 

e DRF (fls. 93/93-verso).

DEFIRO a realização de busca no sistema RENAJUD efetivando-se 

constrição total sobre veículo eventualmente encontrado, com ressalva em 

relação aos bens com alienação fiduciária, nos termos do art. 7º-A do 

Decreto Lei 911/69.

 DEFIRO também a busca junto ao sistema INFOJUD, em relação às três 

últimas declarações de renda, a fim de que sejam localizados bens em 

nome do(a) executado(a). Desde já, DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA, 

diante da natureza dos documentos a serem acostados aos autos.

 Após a busca, sendo ela bem sucedida ou não, INTIME-SE o exequente 

para que pleiteie o que de direito em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução e do prazo 

prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e 

§1º, do CPC, independente de novo despacho.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-92.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JALMIRO MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000135-92.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JALMIRO MOREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-77.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA FILHO (EXEQUENTE)

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000136-77.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JOSE MOREIRA FILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 539 de 630



Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-62.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALCEU ROMA MENDONCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000137-62.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ALCEU ROMA MENDONCA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-47.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JAIR DIAS FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000138-47.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JAIR DIAS FILHO EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-02.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RAMIRO RIBEIRO (EXEQUENTE)

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000141-02.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: EDER RAMIRO RIBEIRO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 
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determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-84.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JAIRIO DE DEUS VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000142-84.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: JAIRIO DE DEUS VIEIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000147-09.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DIVINO ANTONIO ROSA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000147-09.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: DIVINO ANTONIO ROSA FILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de 

ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ LOPES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000195-65.2017.8.11.0106. AUTOR(A): JORGE LUIZ LOPES ARAUJO 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000196-50.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000196-50.2017.8.11.0106. AUTOR(A): JOAO FRANCISCO DOS 

SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000197-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000197-35.2017.8.11.0106. AUTOR(A): ANTONIO REZENDE DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000198-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000198-20.2017.8.11.0106. AUTOR(A): ADEIR MARTINS FERREIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NASCIMENTO DA CRUZ (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000199-05.2017.8.11.0106. AUTOR(A): JOSE NASCIMENTO DA CRUZ 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000200-87.2017.8.11.0106. AUTOR(A): ADMAR FERREIRA DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OUILIS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000201-72.2017.8.11.0106. AUTOR(A): OUILIS JOSE DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000210-34.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOIRCE JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000210-34.2017.8.11.0106. AUTOR(A): JOIRCE JOSE MENDONCA DE 
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OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000214-71.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLEUVAIR DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000214-71.2017.8.11.0106. AUTOR(A): CLEUVAIR DE FATIMA DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-78.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO CAETANO DE MOURA (AUTOR(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000220-78.2017.8.11.0106. AUTOR(A): ALICIO CAETANO DE MOURA 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 

pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000227-70.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA GOMES AIER (AUTOR(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000227-70.2017.8.11.0106. AUTOR(A): JOVELINA GOMES AIER RÉU: 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. Trata-se de ação de 

OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Aduz 

a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) municipal, faz jus à 

incorporação de 11,98% em seus proventos como forma de reposição 
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pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor 

(URV). Requer em sede de tutela provisória de urgência a concessão da 

imediata reposição residual de 11,98% sobre seus vencimentos e 

proventos e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar o direito 

à aludida incorporação. É a síntese do essencial. Fundamento e decido. 

Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou minimamente 

demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte autora 

ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora decidiu 

discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de perigo de 

dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise quanto à 

probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão 

seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo Ofício 

Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, o qual 

trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000228-55.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (ADVOGADO(A))

NILSON CLEMENTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000228-55.2017.8.11.0106. AUTOR(A): NILSON CLEMENTINO 

RODRIGUES RÉU: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, etc. 

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Aduz a inicial que a parte autora é servidor (a) público (a) 

municipal, faz jus à incorporação de 11,98% em seus proventos como 

forma de reposição pela conversão da moeda do Cruzeiro Real para a 

Unidade Real de Valor (URV). Requer em sede de tutela provisória de 

urgência a concessão da imediata reposição residual de 11,98% sobre 

seus vencimentos e proventos e, no mérito, a procedência da demanda 

para confirmar o direito à aludida incorporação. É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil, 

tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades 

urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou 

minimamente demonstrado, uma vez que dos autos se infere que a parte 

autora ingressou no serviço público municipal em época anterior e agora 

decidiu discutir a cobrança, o que por si só, demonstra a ausência de 

perigo de dano. Por ser requisito cumulativo, desnecessária análise 

quanto à probabilidade do direito. Sendo assim, por não estarem 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de que 

tal decisão seja revista. Sem prejuízo, conforme informação veiculada pelo 

Ofício Circular nº. 178/2017/NUGEP/VQS, a Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o IRDR 85560/2016, 

o qual trata da seguinte questão jurídica: Tramitação da ação de cobrança 

de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº. 12.153/2009. O relator, 

Desembargador Márcio Vidal, em decisão proferida em 27/10/2017, 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, 

por tratar o presente feito de tema afeto ao mencionado IRDR, determino a 

suspensão do feito até o julgamento do incidente pelo E. TJMT. INTIMEM-SE 

as partes desta decisão. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em substituição legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78185 Nr: 62-39.2018.811.0095

 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: JEAN CLAUDIA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e DECRETO o divórcio 

JEAN CLAUDIA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA e RONALDO FERREIRA DE 

SOUZA e determino a expedição de ofício ao Cartório Competente, a fim 

de que realize a pertinente averbação junto ao assento de casamento das 

partes, expedindo a respectiva certidão averbada e encaminhando-a a 

este Juízo. Conste no mandado de averbação que a requerente Jean 

Claudia de Souza Almeida Ferreira voltará a usar seu nome de solteira, 

JEAN CLAUDIA DE SOUZA ALMEIDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 1605-77.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Aguirres de Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o patrono do denunciado acerca da juntada de mandado e 

certidão de 18/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80856 Nr: 1611-84.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSAF, RAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para o requerente impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80938 Nr: 1658-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62854 Nr: 84-39.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodriguês - 

OAB:MT nº 12.424-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da para requerente, para apresentar 

o contrato de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 2428-85.2017.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Seravali Petrofezza, GERALDO LUIZ 

MANSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 044/2018-DF

 O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SUELI DE OLIVEIRA BARBOSA matrícula 

8370, designado Gestora Judiciário da Secretaria da Vara Única, estará 

afastada para tratamento médico por 30 dias, no período de 21/09 a 

20/10/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA, matrícula n. 4153, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Vara Única, no período de 21/09 a 20/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 18 de setembro de 2018

MARCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56946 Nr: 1505-21.2016.811.0022

 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: Alexandro Lima Deolindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requerente e requerido, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte 

três centavos), a que foram condenados nos termos da r. sentença de 

Ref. 26. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), para fins de guia de taxa. Ficam cientificados de que poderão 

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, 

o CPF ou 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) na 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42944 Nr: 1181-36.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Vidal de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Vanderlei Vidal de Morais, Cpf: 

02837847925, Rg: 81479607 SSP PR Filiação: Ari Mariano de Morais e 

Sofia Vidal de Morais, data de nascimento: 05/06/1980, brasileiro(a), 

natural de Iretama-PR, convivente, caminhoneiro, Endereço: Rua: Noda 

Guenko, S/n, Ao Lado da Casa do Ruy Professor, Bairro: Jd. Natureza, 

Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:550,23 (quinhentos e cinquenta reais e 

vinte três centavos), sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) referente a custas processuais e o valor de 

R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) referente 

a taxa judiciária.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71298 Nr: 2029-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Batista Correa, Euzebina Maria de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, tendo em vista que a guia enviada 

de nº 94545, esse valor refere-se apenas a diligencia referente ao 
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executado Everaldo Batista Correa, falta a diligencia da executada 

Euzebina Maria de Almeida, com endereço Rua das Maravilhas, 215, 

Jardim Iguaçu II, Rondonópolis/MT. Em caso de não constar o endereço na 

Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de 

Mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5149 Nr: 89-82.1997.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. Agrop. M do Cerrado Ltda, Ary 

Torremocha Fim, Astrolino Antunes de Souza, Espólio de Ulivrar Favreto, 

Ivone Oliveira de Guimarães Favreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S)DOS EXECUTADOS: DR.Ildo Roque 

Guareschi e Dr. Amauri de Souza Brito Filho, acerca do bloqueio de 

valores realizado via sistema BACENJUD de fls:199/201/vº, sendo o 

bloqueio nos valores de R$ 3.077,06 (três mil, setenta e sete reais e seis 

centavos) referente à conta do Banco do Brasil; R$ 366.884,62 (trezentos 

e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois 

centavos) referente à conta do Banco Bradesco e mais R$ 47.497,43 

(quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e 

três centavos) referente ao Banco do Brasil, bem como, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3°, do CPC, consignadas às advertências do §4° do mesmo 

artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 2282-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., 

BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TIBERIO LUZ - 

OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigos 300, 381, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que seja 

realizada a coleta de amostra do plantio de algodão nas propriedades dos 

requeridos indicada na inicial (Fazendas Torre I, Ponta Verde e Celi), a 

qual, posteriormente, será submetida à perícia, devendo ainda ser 

realizada a medição na área de plantio de algodão nas propriedades dos 

requeridos, diligências estas a serem realizadas pelo Oficial de justiça, no 

prazo de improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, com o apoio de os 

assistentes técnicos da empresa requerente e requeridos, mediante 

coordenadas geográficas, devendo ser lacradas as embalagens que 

acondicionarem as amostras.Determino, ainda, que a diligência seja 

filmada, de modo que seja possível verificar a forma como ocorrerá a 

colheita da amostra, devendo ser indicado no respectivo laudo a exata 

localização do ponto da lavoura onde será colhida a amostra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 696-94.2017.811.0022

 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: Abelmides Francisco Dias, Adair Francisco Alves, 

Fernando Pereira Neto, George Martins de Arruda, Florinda Souza Morais, 

Cloves Barbosa dos Santos, Ilda Santos de Souza, Lindalva Maria de 

Oliveira Lacerda, Joelma Lemes de Souza, Jose Carlos Alvino de Barros, 

José da Silva, Kaio Allan Alves Dias, Karoliny Bruno Ribeiro Nunes, Lazaro 

de Jesus Nunes, Jaison Costa Contó

 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, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18363 Nr: 1331-22.2010.811.0022

 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: Jair Miguel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sérgio Alves, Nilde Nogueira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41513 Nr: 1260-49.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Proceda-se à destruição dos objetos indicados na certidão de fls. 34, com 

fulcro no artigo 119 do Código de Processo Penal, lavrando-se o 

respectivo termo, nos termos do artigo 1.478 da CNGC.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42505 Nr: 762-16.2013.811.0022

 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: Jairo Vilaboa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso 

adesivo no prazo legal.

Proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 339-17.2017.811.0022

 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: Irani Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro 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:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi citado pessoalmente 

conforme ref: 10, e não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, 

inciso III do mesmo Códex.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 16h00min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66312 Nr: 3178-15.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECLA, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS, MAGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a Ação de Guarda c/c liminar, ingressada por Everton Cleyton 

Leal Amorim e Joice Fernandes Souza em face de Rosa Aparecida dos 

Santos, neste ato representada por sua curadora Maria Assunta 

Gonçalves Duarte ambos devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 27, a parte requerida concordou com a 

transmissão da guarda do menor aos requerentes, requerendo a 

homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 31), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 27 dos autos do 

processo.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49414 Nr: 383-07.2015.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em todos os seus termos a presente 

medida cautelar, e extinguindo o feito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 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:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 2890-67.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Pricila Bicudo Rinaldi - 

OAB:OAB/MT 21481-O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda c/c pedido de tutela de 

urgência interposto por Erivaldo José Machado em desfavor de Luciana 

Silveira de Oliveira.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que a presente ação foi distribuída 

em 16 de novembro de 2017, sendo idêntica a outra ação distribuída em 07 

de abril de 2017, sob o n.º 956-74.2017.811.0022, código n.º 61217, que 

versam sobre as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71887 Nr: 2281-50.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Abelardo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:MT/3.295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da Carta Precatória, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, para o endereço constante na mesma. 

Em caso de não constar o endereço na Planilha de Zoneamento, 

comunico-lhe que seja contactado a Central de Mandado desta Comarca, 

para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de pagamento aos 

autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12461 Nr: 506-83.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Costa Júnior - 

OAB:221.174 OAB/SP, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaviano Bellinati Garcia 

Perez - OAB:24102-B/PR, Silmara Ruiz Matsura - OAB:9.941-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE EXEQUENTE, para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61108 Nr: 909-03.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubia Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL em desfavor de RUBIA SANTANA 

DA SILVA, ratificando a liminar concedida em ref. 04, e consolidando, de 

forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular em favor da autora, valendo 

esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno a requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 18 de setembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61217 Nr: 956-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca no despacho de 

Ref: 83 - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dr. Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 

18.254-B, para promover a defesa da Requerente, intimando-o para 

apresentar impugnação à contestação de Ref: 76, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40051 Nr: 1531-92.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia do Carmo Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para manifestar e 

requerer o quê entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71727 Nr: 2215-70.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A C F SILVA GATTO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Pólo Regional de Rondonópolis da 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso - Sefaz/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade passiva da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49073 Nr: 267-98.2015.811.0022

 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: José Passele Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Passele Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Publicação da parte final da sentença... "JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, decretando a interdição de CELIO PASSELE BRANDÃO, 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente TODOS os atos de sua 

vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, nomeando 

como curador definitivo o seu irmão JOSÉ PASSELE BRANDÃO.Em 

obediência ao disposto no artigo 755, do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no 

registro de pessoas, publique-se a presente e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver em funcionamento, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 
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interdição e os limites da curatela.Ressalte-se que deverá ser observado 

o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA (ID 102643).

Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 1758-77.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46802 Nr: 1767-39.2014.811.0022

 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: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS, VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT, Talita Souza Bezerra - OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

nos artigos 1.694, §1º e 1.699, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno o autor 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Porém, por ser o autor 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 412-62.2012.811.0022

 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: Jose Carlos de Padua ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa Exepirian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.150, dilatando o prazo por mais 10 (dez) dias, para 

pagamento das custas.

Cumpra-se conforme requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 579-06.2017.811.0022

 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: Adailton Antonio Anjoleti, Juracy dos Santos, Maria José 

da Costa Ribeiro, Messias de Oliveira Junior, Paula Adriana Paes Arguelho, 

Ully Géssica Rodrigues 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60510 Nr: 590-35.2017.811.0022

 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: Antonia Alves Pereira, Aparecida Peixoto da Fonseca 

Lacerda, Gerson Martins de Arruda, Disleigue Barbosa de Souza, Elenir 

Franzin Rodrigues, Cícera Erivania Almeida Quirino, Romildo Sandro Pires 

do Nascimento, Maria Merces da Costa, Lucilene de Souza Campos Silva, 

Marilza Francisco da Silva, Nilde Nogueira Alves, Solange Almeida dos 

Santos, Marcelino Mendes França, Rozenir Gomes Santana, Walber 

Queiroz Morais, Valdemir Rodrigues Pereira

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60793 Nr: 752-30.2017.811.0022

 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: Marlei Yokada, Luiz Antonio Abreu Coelho, Odalia 

Baleeiro de Souza, Neuza Cunha da Costa, Odair Borges Guedes Junior, 

Odair Jose da Costa, Rosilda dos Santos de Carvalho, Rosimeire Inácia da 

Silva, Rosimeire Pereira da Cruz, Rosenilda Batista Silva, Odines Antonio 

Julio, Vanessa Batista 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 60976 Nr: 846-75.2017.811.0022

 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: Abdias Moreira de Sousa, Delma de Farias Biassi, 

Ildemagna Martins Borges, João Batista dos Santos, Edleuza da Silva 

Ribeiro, Edvaldo de Farias, Pacifico Borges de Souza, Zilda Ricordi Vieira, 

Marilda Divino de Rezende, Luis Henrique Luzine, Vagner Patrik Pereira, 

Sebastião Estevão Limeira 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61666 Nr: 1158-51.2017.811.0022

 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: Antônio Nogueira da Silva, Cristina Ferreira da Silva, 

Maikon Smailler de Oliveira Theodoro, Tatiany Aparecida Arjona Konno, 

Solange Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60804 Nr: 755-82.2017.811.0022

 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: Djalma Martins de Arruda, Elizangela Rodrigues Vieira 

Rocha, José Roberto de Oliveira, Elzi Araújo de Souza, Gilvan Nunes da 

Conceição, Jose Gilvan Santos Alcantara, Marinete dos Santos Martins, 

Maria Neudilene Correia de Oliveira, Marlene Creuza dos Santos, Maria de 

Lourdes Oliveira, Lourival Oliveira Gonçalves, Michele de Oliveira 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 768-81.2017.811.0022

 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: Adenilson de Souza Freitas, Antônio Carlos Orlato 

Marolde, Diassis Moreira de Azevedo, Gilberto de Medeiros, Cleide Lucia 

Alves, Neuseli de Fátima Garcia Duran, Zadir Orlato Maroldi, Odete Boacha 

Duarte de Medeiros, Sandra Rosa Miranda, Marcio Aparecido de Souza, 

Vagmar Pereira da Costa, Sebastião Marinho Ferreira

 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, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 1814-08.2017.811.0022

 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: Eliene Baleeiro Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60694 Nr: 706-41.2017.811.0022

 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: Ernildo Felipe Horta, Jovaci Rodrigues Costa, Lindinalva 
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Avelino dos Anjos, Margarida Mercês da Costa, Lucineide Ricordi Vieira, 

Lorivaldo Matos de Moura, Maria das Mercês Pereira dos Santos, Maria 

Carmem Ferreira Chagas, Marildete Rocha dos Santos, Edivaldo Soares 

Vieira de Atahide, Maria Aparecida Anjoleti Costa, Mario Barboza

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de setembro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-49.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BORGES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000036-49.2018.8.11.0022; Valor causa: $19,080.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença ID 14965293, exarada nos autos. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-81.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO SALUSTIANO (REQUERENTE)

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000105-81.2018.8.11.0022; Valor causa: $18,065.57; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Fica Vossa Senhoria devidamente 

intimado para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste sobre o 

despacho ID. 13882668. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-86.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

FULVIO ALEXANDRE SILVA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010047-86.2016.8.11.0022; Valor causa: $666.50; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da sentença ID. 

13651791, exarada aos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144914 Nr: 6154-74.2017.811.0028

 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: Francisco Roberto Amorim Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 144914

DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a ausência do autor na perícia anteriormente designada. 

Considerando os princípios da economia processual, celeridade e 

eficiência, redesigno a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, 

às 11h30min, a ser realizada nas dependências deste Fórum.

Consigne-se que a ausência do autor à perícia designada acarretará a 

improcedência da ação pela frustração da prova que lhe incumbia fazer 

do fato constitutivo do seu direito, quando da distribuição do respectivo 

ônus.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7904-14.2017.811.0028

 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: Haroldo Casari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147921

DESPACHO

VISTOS,

Considerando os princípios da economia processual, celeridade e 

eficiência, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 

de janeiro de 2019, às 16h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143292 Nr: 5528-55.2017.811.0028

 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: João Geovani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143292

 DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de janeiro de 

2019, às 15h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.
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Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151819 Nr: 980-50.2018.811.0028

 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: Leonice Dos Santos

 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: 151819

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de janeiro de 

2019, às 16h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118589 Nr: 651-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETS, MSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 118589

DESPACHO

Vistos,

Intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151818 Nr: 979-65.2018.811.0028

 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: Amauri Rodrigues da Silva

 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:

 CERTIFICO que o Requerido foi devidamente citado e intimado para 

manifestação acerca do laudo pericial acostado aos autos, consoante 

remessa de ref. 11/12, contudo, deixou de apresentar contestação no 

prazo legal. Assim, impulsiono os autos a fim de dar ciência à parte autora 

acerca do laudo pericial de ref. 09, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109566 Nr: 1485-46.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ingracia dos Santos

 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: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Diante da ausência de informação acerca da realização da perícia 

anteriormente agendada, nos termos da legislação vigente impulsiono os 

autos a fim de proceder a intimação da parte autora para manifestar o 

interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 11-69.2017.811.0028

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Manoel Muniz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de proceder a 

intimação do Requerente acerca da juntada do A.R à ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157493 Nr: 3207-13.2018.811.0028

 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: DISAL Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157493

SENTENÇA

VISTOS,

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente 

Ação de Busca e Apreensão em face de MARIA CATARINA DO CARMO 

com suporte no Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial, 

alienado fiduciariamente em garantia.

A liminar foi deferida à (ref. 04.)

A autora manifesta-se pela desistência da ação (ref.12).

É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente 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.

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.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, incisos VIII, do CPC/2015. 

Custas pelo autor.

 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.: 152553 Nr: 1291-41.2018.811.0028

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8041-93.2017.811.0028

 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: EGCdA, Adelail Izaltina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 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.: 132505 Nr: 896-83.2017.811.0028

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 132505

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Conforme afere-se da ref. 10, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem que a 

requerida foi devidamente constituída em mora, verifica-se que a parte 

requereu prazo para a comprovação, no entanto não o fez.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial. Saliento que o AR 

juntado nos autos consta endereço diverso do constante no contrato e 

com endereço em outro município, ou seja, não há notificação válida.

 Ademais, apesar do autor ter requerido prazo de 30 dias, não sanou a 

irregularidade após o decurso do prazo.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Custas pelo autor.

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.: 5293 Nr: 38-43.2003.811.0028

 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: Maria José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniellle Augusta A.P.Leite - 

OAB:, Keile Tatiane Almeida - OAB:6.460, Manoel Cesar Dias 

Amorim - OAB:6.470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 5293

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83702 Nr: 2404-40.2012.811.0028

 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: Selvino Sergio de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar , face pedido de desarquivamento dos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Lorena Maria 

Pereira Gaíva - OAB:19.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando petição de Ref. 320 onde o Exequente pugna pela 

adjudicação parcial do bem penhorado;

Considerando que a Executada devidamente intimada da penhora 

efetivada não se manifestou no prazo conforme certidão e Ref. 319;

Considerando Laudo de Avaliação e penhora efetivada sob o bem da 

Executada de matrícula 17.391 R-01/17.391 registrado no Cartório do 1º 

Ofício de Poconé/MT;

INTIME-SE a parte Executada nos termos do artigo 826 e 876, §1º, inciso I 

do CPC.

Diante da hipoteca existente sob o imóvel ora penhorado matrícula nº 

17.391 R-01/17.391 registrado no Cartório do 1º Ofício da Poconé/MT, 

INTIME-SE A UNIÃO, para ciência do pedido de Adjudicação parcial do 

imóvel, e para entender o que requerer de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Decorrido o prazo legal, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 4505-74.2017.811.0028

 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: João Jeronimo de Arruda

 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:140942

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que a perícia anteriormente aprazada não foi realizada 

tendo em vista a justificativa do autor, redesigno o ato para dia 07 de 

dezembro de 2018, ás 11h50min.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119818 Nr: 990-65.2016.811.0028

 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: Ivaneide Medeiros da Silva

 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.Pela sucumbência, condeno a requerente ao 

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 a requerente 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.: 136855 Nr: 2722-47.2017.811.0028

 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: Lucimar Vieira Fagundes

 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:

 INTIMANDO a parte requerente, que encontra-se agendado a perícia 

médica para o dia 09 de novembro de 2018 às 14:00 horas, nas 

dependências do Fórum de Poconé/MT, devendo a parte Requerente 

trazer relatórios médicos atualizados referente a sua patologia, assim 

como exames, receitas e demais documentação médica..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 484-60.2014.811.0028

 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: Suelen Diana da Silva Monge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Silva Monge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96206

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a douta perita para que informe este juízo quanto a realização da 

perícia médica, bem como para que acoste o laudo pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob as penas da lei

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 1241-25.2012.811.0028

 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: Nicanor Gonçalo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marielze Leite da Silva, Marilce de Fatima Leite 

da Silva, Claro Natalino da Silva, Maria Benedita Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar da sentença de fls. 111/112

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142164 Nr: 5009-80.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, Jairo Sortica de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Gattass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7.485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:

 CÓDIGO: 142164

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se no que concerne a proposta de honorários apresentada 

pelo perito, sob pena de devolução da missiva.

 Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102161 Nr: 2518-08.2014.811.0028

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EAdSA, DdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS, JAdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Medida de Proteção ao adolescente DENILSON DA SILVA 

ASSIS.

CERTIFIQUE-SE de que foram cumpridas todas as determinações 

anteriores para que até a data da audiência concentrada estejam 

presentes nos autos as informações necessárias.

Em obediência ao art.19, §1º do ECA, nos termos do Provimento 36/CNJ e 

IN 2/2010/CNJ, designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 15h00min, para 

a realização de audiência concentrada.

 INTIMEM-SE as partes e eventuais interessados, o MP e a Defensoria 

Pública, notadamente a equipe multidisciplinar do juízo, a Secretaria de 

Assistência Social e o Conselho Tutelar para comparecerem ao ato.

CUMPRA-SE COM URGENCIA expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62417 Nr: 2059-45.2010.811.0028

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Leonalva de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9069-A/MT, Jose Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.7

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152525 Nr: 1277-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Brito dos Santos

 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:

 A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

Vistos,

A autora postula a concessão de salário-maternidade, na qualidade de 

segurada do INSS, caracterizando-se como segurada especial.

Regularmente citada, a autarquia ré rebateu as afirmações expostas na 

inicial, alegando que a parte autora não se enquadra na qualidade de 

segurada especial.

É o relatório.

Decido.

Nos termos dos depoimentos das testemunhas a autora trabalha como 

trabalhadora rural, por mais de 5 (cinco) anos, em regime familiar, o que 

demonstra ser segurada especial (rural).

Sobre o tema, dispõe a legislação previdenciária:

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as 

situações e condições previstas na legislação no que concerne à 

proteção à maternidade.

Como se vê, para fazer jus ao benefício, a autora deve demonstrar a 

maternidade e a condição de segurada da Previdência Social.

 Relativamente ao período de carência para a outorga do benefício, a Lei 

n.º 8.213/91 expressa que:

 Art. 25 - A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral da 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

I (...);

II(...);

 III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incs. V e VII 

do art. 11 e o art. 13: 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no 

parágrafo único do art. 39 desta Lei.

O salário-maternidade foi estendido à categoria das seguradas especiais 

em virtude da alteração do art. 39 da Lei de Benefícios, promovida pela Lei 

n. 8.861, de 25 de março de 1994, que acrescentou o parágrafo único ao 

dispositivo citado.

 Com efeito, a partir de 25/03/1994 as seguradas especiais têm direito 

também ao benefício do salário-maternidade, mediante simples 

comprovação do exercício de atividade rural (sem necessidade de 

contribuições), no período corresponde aos 10 meses anteriores ao início 

do benefício ou do parto, nos termos do art. 93, § 2º, do Decreto n.º 3.048 

de 06/05/1999.

 Diante disso e consoante interpretação do próprio INSS, cabe a 

interpretação mais benéfica às administradas, forte no art. 93, § 2.º, do 

Dec. n. 3.048/99, com fundamento na análise conjunta dos arts. 25, inciso 

III, e 39, parágrafo único, da Lei de Benefícios Previdenciários.

 No que tange à qualidade de segurado especial, prevê o art. 11, inciso VII, 

da Lei n. 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

 1. Agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida;

 c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...) § 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar. (...)

 Nestes termos, são requisitos para concessão do benefício em 

discussão, independentemente do recolhimento de contribuição 

previdenciária: 1) a demonstração do nascimento dos filhos; 2) a 

qualidade de segurada; 3) o exercício da atividade de pescadora nos doze 

meses imediatamente anteriores ao início do benefício.

 No caso em tela, a maternidade foi comprovada pela requerente por meio 

da juntada da certidão de nascimento de seu filho JOÃO VICTOR SANTOS 

DA COSTA, nascida em 18.09.2013.

 E no que tange a comprovação do nascimento para a concessão do 

auxílio-maternidade, dispõe o Decreto 3.048/99, regulamentado pela Lei 

8.213/91, ser a certidão de nascimento o documento comprobatório apto a 

fazer a prova quando o benefício for requerido após o parto.

 O tempo de serviço de trabalhadora rural na qualidade de segurada 

especial pode ser comprovado mediante a produção da prova testemunhal 

e documentação, em especial carteira do sindicato dos trabalhadores 

rurais, declaração de exercício de atividade rural, termo de homologação 

de atividade rural, ambos do genitor.

Embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a 

essa comprovação, tal rol não é exaustivo, sendo certa a possibilidade de 

alternância das provas ali referidas.

 As testemunhas relataram que quando no nascimento da criança a autora 

vivia do labor rural, exercendo atividades de subsistência, aliado aos 

documentos anexados no arquivo inicial que corroboram com o alegado 

pelas testemunhas, de que a mesma vive em regime de trabalho familiar 

rural junto de seu companheiro que também é genitor da criança. Saliento 

que o requerido já reconheceu a qualidade segurado especial do 

companheiro da autora, conforme documentação.

 Tem-se, assim, que a prova testemunhal, coerente e firme, confirma a 

atividade de trabalhadora rural da autora, por todo o período de carência 

exigido por lei.

 Portanto, faz jus a requerente, na qualidade de segurada especial, ao 

salário-maternidade pelo nascimento da filha, nos termos previstos no art. 

71 e art. 39, parágrafo único, ambos da Lei n. 8.213/91.

 Quanto aos juros os mesmo deverão incidir no percentual de 1% ao mês 

desde o requerimento administrativo, 15.02.2018 e correção monetária 

pelo INPC, desde o ajuizamento.

Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento dos filhos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

nos termos acima especificados.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as parcelas 

vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.
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Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) salários mínimos, 

consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os autos para 

reexame necessário.

Nestes termos, sai a autarquia ré e demais presentes intimados, já que o 

INSS foi devidamente intimado e não compareceu ao ato. 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 Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148422 Nr: 8160-54.2017.811.0028

 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: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 CÓDIGO: 148422

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA.

A tutela antecipada foi deferida em favor do autor.

Informado nos autos o falecimento do requerido.

Anoto a habilitação do espólio.

Apresentada a contestação, foi alegada preliminarmente a incompetência 

territorial para apreciar a causa, a nulidade das decisões proferidas pelo 

juízo incompetente e a irregularidade da notificação extrajudicial.

Pois bem.

Primeiramente, considerando a documentação corretamente juntada aos 

autos, DEFIRO a habilitação do espólio do Sr. José Custódio da Silva.

Por se tratarem do mesmo assunto, as preliminares apresentadas serão 

devidamente analisadas conjuntamente.

Os argumentos do contestante não merecem prosperar.

Isso porque, o requerido, já falecido, foi constituído em mora na ocasião do 

protesto do título “Cédula Crédito Bancário”, documento devidamente 

acostado a exordial.

Observa-se que o aviso de recebimento juntado aos autos, além de não 

ter sido enviado ao endereço do contrato, consta no resultado da entrega 

que o destinatário “mudou-se”.

Portanto, ao insurgir em face da ausência de constituição de mora, quanto 

a entrega de carta registrada em endereço errôneo, não assiste razão a 

contestante uma vez que não houve recebimento do AR.

Quanto a incompetência territorial, melhor sorte não detém o espólio do de 

cujus requerido.

Na ação de busca e apreensão o foro competente poderá ser aquele do 

contrato, uma vez que se trata de informação fornecida pelo próprio 

devedor.

O art. 46, §1º do CPC leciona que quando o requerido possuir mais de um 

domicílio, a ação poderá ser proposta em qualquer deles:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de 

qualquer deles.

Quanto a alegação de nulidade dos atos já praticados, pretende a 

contestante a revogação da tutela antecipada já deferida.

Ocorre que, conforme já explanado acima este juízo não é incompetente 

para apreciar a presente demanda, razão pela qual não há que se falar em 

nulidade dos atos até agora praticados, bem como na revogação da tutela 

antecipada devidamente cumprida.

 O espólio do de cujus alega ainda que, apesar da juntada do Alvará de 

Curatela Provisória, nele havendo o endereço da representante legal, a 

parte autora deixou de pleitear a citação da mesma.

Nesse sentido, não houve prejuízo a parte ré, considerando que a Sra. 

Maria Elena compareceu voluntariamente nos autos suprindo a falta da 

citação, em consonância com o previsto no art. 239, §1º do CPC.

Com tais considerações, REJEITO as preliminares aventadas.

Dito isso, dou o feito por saneado e fixo como ponto controvertido a posse 

e a propriedade do bem: 01 Trator Agrícola de Rodas, New Holland 7630 

TR, ano 2013, D. Power, chassi HCCE7630CDCA16745.

Intimem-se as partes para manifestar acerca das provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129500 Nr: 4089-43.2016.811.0028

 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: Ana Karolini Machado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do 

CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de 

auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

nascimento do filho, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos 

termos acima especificados.Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) 

salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os 

autos para reexame necessário.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.: 160877 Nr: 4518-39.2018.811.0028

 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: DAVID GARCIA MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heldaflora Sociedade de Presservação 

Ambiental e Turismo Ltda ME, ROZELIA MARIA DE JESUS FONTELES, 

MARIO MANUEL SANCHES TIMIRAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO ARAÚJO DE 

JESUS - OAB:12490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o réu 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 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 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144896 Nr: 6145-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuber Alves Monteiro Junior 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente representação movida pela Justiça Pública em face do 
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adolescente CLEVERSON APARECIDO DA SILVA, para reconhecer a 

prática do ato infracional correspondente ao crime previsto no artigo art. 

157, §2º, II, do Código Penal, e com fundamento no artigo 112 do ECA 

aplico as medidas socioeducativas de LIBERDADE ASSISTIDA e 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, previstas no artigo 112, III e 

IV, ambos da Lei nº. 8.069/90, ambas pelo prazo de 6 (seis) meses.A 

medida socioeducativa de liberdade assistida deverá ser cumprida em um 

dos centros socioeducativos existentes no Estado nos termos do artigo 

119 do ECA, devendo a equipe multidisciplinar deste juízo apresentar nos 

autos relatório bimestral.A medida socioeducativa de prestação de serviço 

à comunidade deverá ser cumprida durante jornada máxima de 07 (sete) 

horas semanais de modo a não prejudicar a frequência escolar ou à 

jornada normal de trabalho, com fulcro no paragrafo único do ART. 117 do 

ECA, à razão de 01 (uma) hora por dia, no APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS EXCEPCIONAIS, mediante comprovação de comparecimento 

nos autos.Publique-se e intimem-se pessoalmente o representado, seus 

pais ou responsáveis e ao patrono do adolescente, como determina o art. 

190 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Promotor de 

Justiça.Oficie-se à APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

EXCEPCIONAIS.Transitada em julgado, por economia processual, 

transformem-se estes autos em execução, com as anotações 

necessárias e em caso de recurso certifique e expeça-se guia de 

execução provisória da medida.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 823 Nr: 476-11.1999.811.0028

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdA, FCdA, LEdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 823

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de fl. 228, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos com fulcro no art. 921, III, §1° do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 172 Nr: 136-67.1999.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar nos autos, face 

desarquivamento conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114 Nr: 120-16.1999.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuvi Panificadora Ltda, Sérgio de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar nos autos, face o 

pedido de desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 1862-51.2014.811.0028

 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: Sergia de Paula Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8.506-A

 INTIMANDO a parte requerente, que encontra-se agendado a perícia 

médica para o dia 09 de novembro de 2018 às 10:00 horas, nas 

dependências do Fórum de Poconé/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153781 Nr: 1802-39.2018.811.0028

 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: Cristiane Caroline Mendes da Silva, ANA CLAUDIA 

MENDES DE SOUZA, ALMIR MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 153781

DESPACHO

Vistos,

Certifique-se quanto a realização de audiência juntada a ref.18, se a 

mesma se realizou junte-se o termo.

 Certifique acerca da intimação e decurso de prazo de contestação.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135346 Nr: 2095-43.2017.811.0028

 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: Antonio Jeronimo da Silva, Quiteria Maria de Oliveira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Aparecida de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Varela do Carmo - 

OAB:10.592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 (...)Portanto, AFASTO as preliminares arguidas.DA INCOMPETENCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUALEm sede de preliminar em Contestação a Requerida 

sustenta incompetência da Justiça Estadual por ser matéria de interesse 

do INCRA, enquadrando-se no artigo 109 da CF.Ocorre que o mérito da 

presente demanda incide no alegado fato de que a Requerida invadiu a 

propriedade onde os Requerentes residiam, não se tratando assim de 

discussão de domínio de terras, e sim tão somente posse. Sendo certo de 

que na presente demanda não se discute propriedade por se tratar de 

Reintegração/Manutenção de Posse, sendo este o interesse da parte 

Autora.Neste sentido decide o E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de Posse – 

Assentamento -Insurgência contra decisão que em audiência de 

justificação prévia indeferiu a inclusão do Incra na lide e a remessa dos 

autos à Justiça Federal; recusou a oitiva de testemunha do réu e 

concedeu a liminar de reintegração de posse. INCRA- INCLUSÃO- 

Indeferimento mantido-Ausência de interesse do instituto na causa por se 

tratar de possessória entre particulares - Competência da Justiça Estadual 

para julgamento da ação- Decisão mantida- Recurso improvido. OITIVA DE 

TESTEMUNHA DO RÉU- Recusa- Cerceamento de Defesa- inocorrência- A 

audiência de justificação tem a finalidade apenas de trazer mais subsídios 
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ao magistrado para que ele decida ou não pela concessão da liminar- 

Decisão mantida- agravo improvido LIMINAR- Revogação- Mandado de 

reintegração de posse cumprido - Perda superveniente do objeto - 

Recurso prejudicado neste ponto. (TJ-SP 20788495920178260000 SP 

2078849-59.2017.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, 

Data de Julgamento: 14/12/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/12/2017)”Sendo assim, a priori não há que se falar em 

incompetência da justiça Estadual.Dou por saneado o feito.Intimem-se as 

partes para fundamentadamente apresentar as provas que pretendem 

produzir, sob pena de indeferimento. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 63435 Nr: 2407-63.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Odivio Lobo Maia - 

OAB:

 INTIMAR o advogado da parte ré, na pessoa do Dr. José Odívio Lobo Maia 

- OAB/PB. N. 4497, para que no prazo legal apresente os Memoriais (CPP, 

art. § 3º)nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE LIMA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16:15 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012888-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

WILSON BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0012888-41.2017.811.0028 Polo Ativo: WILSON BENEDITO DE SOUZA Polo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS, Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por WILSON BENEDITO DE 

SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S.A. Conforme foi verificada ação 

com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, de 

8010820-79.2017.811.0028. É o relato necessário. Disciplina o art. 337, §§ 

2º e 3º do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

bem como que se configura a litispendência, quando se repete ação que 

está em curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da 

litispendência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I. C. Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao 

arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019101-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOADIL BENEDITO FIALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 16 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015491-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JUCELE DANIEL FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:20 HORAS;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 08 de 

outubro de 2018, às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012212-54.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO NUNES DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO a preliminar arguida, uma vez que é prescindível 

diante da relação consumerista a inversão do ônus da prova, tendo em 

vista a posição desfavorável na qual o consumidor está inserido. Vencida 

a preliminar, passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte 

reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez com a 

reclamada. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 
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inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida 

resistência, uma vez que as telas sistêmicas não possuem o condão de 

provar e demonstrar o nexo causal dada a sua unilateralidade, outro 

caminho não pode ser entregue a demanda a não ser a improcedência. 

Ressalto que a parte reclamada também acostou histórico de chamadas 

possivelmente em nome da parte autora, contudo, ainda que exista tal 

documentação, sem o contrato firmado, ainda que seja ele na modalidade 

verbal (áudio), é impossível dar outro caminho a presente demanda. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar 

suscitada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019166-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLE PAIXAO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019166-53.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JAYLE PAIXAO DE AQUINO 

NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, uma vez que ocorreu a 

adulteração de um cheque emitido, ocorrendo o seu desconto sem 

provisão de fundos. Em sua contestação, a reclamada afirma que não 

houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, razão pela qual 

realizou pedido de litigância por má-fé por ter a reclamada dado azo a 

presente demanda pleiteando por direito indevido. É o necessário, atendido 

o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar 

detidamente os autos, concluímos pela sua extinção ex officio sem 

resolução do mérito, tendo em vista a necessidade de realização de prova 

complexa, notadamente exame pericial, para desate da lide. Apesar de 

não suscitada pela parte ré, existe a possibilidade de determinação de 

perícia ex officio, transcrevo o julgado abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. 

NEGATIVAÇÃO AFIRMADA INDEVIDA. INTERLOCUTÓRIO QUE 

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E ATRIBUIU À RÉ O 

CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

DETERMINADA EX OFFICIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE 

CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) NÃO ALTERADA. MODIFICADO, PORÉM, O 

ÔNUS DE SUA NÃO PRODUÇÃO. - Embora a inversão do ônus da prova 

(imperiosa na espécie, a despeito do lapso na origem), efetivamente, não 

imponha ao fornecedor o incumbência de seu custeio, significa que será o 

responsável por suportar as consequências jurídicas advindas de sua 

inércia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ProcessoAG 

20130534367 SC 2013.053436-7 (Acórdão) Orgão Câmara de Direito Civil 

Julgado Partes Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda, Advogado: 

Carlos Roberto Siqueira Castro (30029SC), Agravada: Renata Costa, 

Advogado: Juliano Conrado Bizatto (25706/SC) Julgamento20 de 

Novembro de 2013 Relator Henry Petry Junior). Nesse aspecto, somente a 

prova pericial (exame grafotécnico) poderá nos esclarecer se de fato, 

ocorreu a alteração da data, uma vez que não há rasura de assinatura e 

preenchimento no cheque demonstrado. Todavia, a efetivação da prova 

pericial impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam os Juizados Especiais. 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". Assim, 

é imperioso concluir que o Juizado Especial não tem competência para 

processar e julgar a presente demanda, vez que o deslinde da 

controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, assim, sua 

extinção, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O 

procedimento simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis não 

comporta a realização de regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta 

na norma processual civil (arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de 

menor complexidade que se alicerça na lei de regência dos Juizados.” 

(TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 

CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por 

outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos 

do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando possível a 

correção do vício. Ante o exposto, ex officio, JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, combinado o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, ante a 

reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o arquivamento 

definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 
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Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017756-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARIA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017756-57.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CARMELITA MARIA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARATORIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILITICO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por CARMELITA MARIA DE JESUS SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte reclamante. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e aos réus 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Narra a inicial que a parte 

requerente foi surpreendida ao ter seu cadastro negado devido a 

restrição inserida em seu nome, referente ao débito no valor de R$ 411,04 

(quatrocentos e onze reais e quatro centavos) oriundos do suposto 

contratos 304179701000010. Pleiteia a declaração da negativa de débito e 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral. 

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida 

desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos Cédula de Crédito 

Bancário n. 324.718.647, cartão de assinatura, formulário da conta e a 

cópia do RG e CPF da requerente. Analisando, as assinaturas constantes 

dos documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura da requerente apresentado na procuração e no termo de 

audiência de conciliação. Não havendo a responsabilização de reparação 

em danos morais, já que houve a contratação dos serviços de forma lícita. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das parcelas do 

financiamento. Por tais motivos a cobrança é lícita. A parte requerente não 

impugnou a contestação e os documentos apresentados. Com efeito, não 

há configuração de danos morais em razão da negativação dos valores, 

ocorreu no exercício legal do direito. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I 

do CPC. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito. 

REVOGO a liminar deferida nos autos no ID 8593783. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-29.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

ZITA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010414-29.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ZITA XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ZITA 

XAVIER DA SILVA em face de GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA. Sustenta a requerente que desconhece o 

valor apontado na cobrança, em razão de não ter qualquer relação com a 

empresa requerida, que foi surpreendia com a negativa do cadastro em 

razão da referida restrição. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 48,76 (quarenta e oito 

reais e setenta e seis centavos) – contrato 13.137852.6.0 inserida em 

15/12/2013. Destaque-se ainda que em contestação a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Em que pese 

a requerida esclarecer que houve a relação contratual, esta aduziu que 

trata-se de contrato firmado de compra e venda de bem no ano de 2012, 

na qual a reclamante tornou-se inadimplente. Posteriormente, alega a 

reclamada que a parte autora renegociou sua dívida, e novamente viu-se 

inadimplente, entretanto, não guarda relação o valor apontado no cadastro 

de inadimplentes e os valores supostamente contratados com a ré. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência dos 

débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente em 

razão da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida 

realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o 

indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não 

gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outra anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, está é superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, 

não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, 

como no presente caso, é levada em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta 

para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 48,76 (quarenta e oito 

reais e setenta e seis centavos) – contrato 13.137852.6.0 inserida em 
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15/12/2013; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 52/2018 – DF

 O Doutor Daniel de Sousa, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc... 

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 558/01, de 19/09/2001, que 

decretou feriado municipal o dia 24 de setembro, em homenagem a Nossa 

Senhora da Libertação, Padroeira de Porto Alegre do Norte; 

R E S O L V E: 

SUSPENDER o expediente no âmbito do Poder Judiciário desta Comarca no 

dia 24 de setembro de 2018, em homenagem a Padroeira desta cidade 

de Porto Alegre do Norte. 

P. R. encaminhando cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado. 

Porto Alegre do Norte, 19 de setembro de 2018. 

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 050/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sr a. FERNANDA LEAL BARBOSA, brasileira, portadora do RG 

n°. 21.156.817-5 DETRAN/RJ e CPF 086.335.396-75, para exercer o cargo 

de Assessora de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta 

Comarca - Grupo Operacional PDA - CNE - VIII, com efeitos a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá se assinado e 

editado a partir da publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 17 de setembro de 2018

 Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000910-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBERT WERNER WENDLAND (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000910-20.2018.8.11.0059. 

ORDENANTE: CLEUBERT WERNER WENDLAND ORDENADO: LUCINEIDE 

RIBEIRO DA SILVA Trata-se de Carta de Ordem oriunda da Quarta Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso – TJMT, a 

fim de proceder a intimação da agravada D.W., representada por sua 

genitora, Lucineide Ribeiro da Silva. Cumpra-se com URGÊNCIA conforme 

determinado. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20132 Nr: 796-45.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bazílio Sobrinho

 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 cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO BAZÍLIO 

SOBRINHO em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Recebido cumprimento de sentença, a autarquia execução apresentou 

impugnação aos cálculos oferecidos pela parte exequente, notadamente 

em ao DIB e pela ausência de desconto do benefício assistencial (fls. 

138/139).

É o relato.

Decido.

Quanto à data de início do benefício (DIB), observa-se que não merece 

prosperar a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pela 

autarquia ré, uma vez que a sentença consignou a data da citação, porém, 

em recurso apelatório, a instância superior reformou o ato sentencial e 

determinou o dia do requerimento administrativo como data de início do 

benefício (fls. 115/116).

No caso em apreço, o DIB deve ser a data do requerimento administrativo, 

qual seja, 22.04.2006 (fl. 62). Contudo, deve ser observada a prescrição 

quinquenal, visto que a ação foi proposta somente em 25.03.2011, ou seja, 

a data do início do benefício deve ser 25.03.2006.

Por outro lado, em relação ao período de desconto do benefício 

assistencial, verifica-se assistir razão ao executado, porquanto o 

exequente recebeu amparo social ao idoso de 02/2012 a 05/2015 (fls. 

140/141), motivo pelo qual tal período deve ser descontado nos valores 

retroativos e o exequente faz jus ao recebimento do período de 03.2006 a 

01/2012.

Portanto, os cálculos apresentados, tanto pela exequente, quanto pela 

autarquia executada, estão incorretos, razão pela qual o feito deve ser 

remetido ao contador judicial.

POSTO ISSO, INDEFIRO a homologação dos cálculos de fls. 130/132 e 

138/147, de modo que determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para realização de novos cálculos, conforme decidido na presente 

decisão.

 Com a realização dos cálculos, conclusos para homologação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8195 Nr: 567-61.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felipe dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, opôs Embargos de 

Declaração da decisão proferida no dia 07.04.2017 (fls.213/214).

 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.215.

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 
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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.1205) constar que os valores informados nas planilhas de fls. 

194/199 difere do valor apresentado na execução, verifica-se que da 

somatória deles obtêm-se o valor requerido em sede de execução, qual 

seja, R$ 106.897,06 (cento e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e 

seis centavos). Além disso, o executado concordou com o valor 

apresentado, conforme fl.203-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. 194/199.

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.: 8289 Nr: 612-65.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirei dos Santos Cantuário

 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:

 (...)No caso em apreço, o cálculo apresentado pela parte exequente foi 

utilizado o índice de correção monetária pelo INPC (fl. 169), razão pela qual 

merecem ser homologados.POSTO ISSO, desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 173/180 e HOMOLOGO os cálculos de 

fls. 169/171.Com o trânsito em julgado, 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.: 8186 Nr: 561-54.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Evangelista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).No caso em apreço, o cálculo apresentado pela parte exequente foi 

utilizado o índice de correção monetária pelo INPC (fl. 204), razão pela qual 

merecem ser homologados. Assim, desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 208/210 e HOMOLOGO os cálculos de 

fls. 204/205.Com o trânsito em julgado, 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.: 14010 Nr: 359-72.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria de Lima Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Cleide Maria de Lima Melo.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16680 Nr: 607-04.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Nilo Brito.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13683 Nr: 135-37.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Lourenço Kochenborger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 
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OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Ari Lourenço Kochenborger.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16095 Nr: 2443-46.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ducecleide Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Ducecleide Viana.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16902 Nr: 751-75.2010.811.0059

 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: Irineia Gonçalves Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por IRINEIA GONÇALVES 

BRANDÃO em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Recebido cumprimento de sentença, a autarquia execução apresentou 

impugnação aos cálculos oferecidos pela parte exequente, notadamente 

porque não foram descontos os valores recebidos a título de benefício 

assistencial (fls. 136/137).

É o relato.

Decido.

A impugnação ao cumprimento de sentença não merece prosperar, uma 

vez que o cálculo apresentado pela parte exequente está cobrando, tão 

somente, os valores retroativos referente ao 13º salário do período de 

2007 a 2011, como também os honorários advocatícios, de modo que 

houve o desconto dos valores recebidos em virtude do benefício de 

amparo social ao idoso.

Assim, desacolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

136/137 e HOMOLOGO os cálculos de fls. 132/134.

Com o trânsito em julgado, 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.: 11279 Nr: 1597-97.2007.811.0059

 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: Cleonice Pereira da Silva de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, desacolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

de fls. 137/143 e HOMOLOGO os cálculos de fls. 131/134.Com o trânsito 

em julgado, 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.: 6310 Nr: 579-12.2005.811.0059

 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: Maria Rodrigues da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 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, a 

sentença foi prolatada em março de 2007 (fls. 57/59) e o benefício 

implantado em novembro de 2009, 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 
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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.Assim, HOMOLOGO o cálculo de fls. 164/165 (valor 

retroativo: R$ 66.677,70 e honorários advocatícios: R$ 2.757,45), 

excluindo o valor de R$ 169.000,00 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.: 12015 Nr: 565-23.2008.811.0059

 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: José Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

 Intimada, a embargada se manifestou às fls. 219/220.

É o breve relato.

Decido.

 Folheando o caderno processual, tenho que os autos se encontram 

prontos para julgamento.

 Compulsando os autos, observa-se que o embargado está executando 

valores retroativos de 08/2013 a 09/2015, conforme planilha de fl. 197.

Contudo, verifica-se que no referido período o embargado recebeu 

administrativamente benefício previdenciário, consoante se vê às fls. 

211/214, ou seja, todo o valor retroativo executado já fora devidamente 

pago administrativamente, razão pela qual a execução deve ser extinção 

em virtude do pagamento.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

Condeno o embargado/exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6217 Nr: 510-77.2005.811.0059

 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: Aloncio Tavares Sobrinho

 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:

 (...)No caso em apreço, quando da prolação da sentença (novembro de 

2009), o exequente já recebia auxílio-doença, oportunidade em que o seu 

benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez. Posteriormente, 

em 31.05.2015, houve a cessação indevida do benefício. 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). Por outro lado, observa-se 

que DIB deve ser a data da citação, porque, segundo o acórdão da 

instância superior, não havendo requerimento administrativo prévio o 

termo inicial deve ser a data da citação. No caso em tela, não houve 

requerimento administrativo prévio, antes do ajuizamento da ação, razão 

pela qual entendo correto os períodos executados pelo exequente, qual 

seja, 20.09.2005 a 25.01.2006 e 01.06.2015 a 30.09.2016. POSTO ISSO, 

com fundamento no art. 537, §1º, inciso II, do NCPC, AFASTO a multa 

diária aplicada na sentença.Assim, HOMOLOGO o cálculo de fls. 172/176 

(valor retroativo: R$ 19.953,15 e honorários advocatícios: R$ 5.825,23), 

excluindo o valor de R$ 493.000,00 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.: 13820 Nr: 205-54.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Conceição Filho, vulgo "Nenê Bonê"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

João Conceição Filho.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13765 Nr: 259-20.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Eurípedes dos Reis.

 É o relatório.
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Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13720 Nr: 272-19.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

José Carlos Machado.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 2831-75.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Adeildo Morais Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Jose Adeildo Morais Duarte.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40084 Nr: 2833-45.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dianete Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Dianete Pereira Guimarães.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14014 Nr: 422-97.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alberto Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Divino Alberto Santos Faria.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13785 Nr: 243-66.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beníguina Iltamires Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Beníguina Iltamires Carvalho.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13818 Nr: 241-96.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Caetano Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Antônia Caetano Dias da Silva.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16687 Nr: 612-26.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvira Sousa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Elvira Sousa Santos.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 
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anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40088 Nr: 2837-82.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhandell Bedim Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Rhandell Bedim Louzada.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40075 Nr: 2824-83.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Delfino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Divino Delfino.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13750 Nr: 302-54.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidório Geraldo Kozak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Izidório Geraldo kozak.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13847 Nr: 189-03.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lieci Paula de Oliveira Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Lieci Paula de Oliveira Lira.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 
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localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13812 Nr: 238-44.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Darci Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Ailton Darci Magalhães.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13876 Nr: 341-51.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Benival Alves da Silva.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40079 Nr: 2828-23.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Nivaldo Soares da Silva.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17145 Nr: 988-12.2010.811.0059
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glania dos S Costa Lagni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Glania dos Santos Costa Lagni.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13676 Nr: 129-30.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Sirhesrki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Altair Sirhesrki.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13842 Nr: 254-95.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Souza da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Valdivino Souza da Paz.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14033 Nr: 441-06.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Hiolanda.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 570 de 630



ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13851 Nr: 185-63.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderina Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Alderina Barros da Silva.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13789 Nr: 227-15.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altina Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Altina Santos Farias.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13782 Nr: 222-90.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

João Souza da Costa.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14030 Nr: 438-51.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Monteiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Francisco Monteiro do Nascimento.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 
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que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 2553-75.2009.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edicilia Gomes de Brito - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Edicilia Gomes de Brito.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16676 Nr: 604-49.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Luiza Pires Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Simone Luiza Pires Comercio.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13672 Nr: 125-90.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solone Soares da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Solone Soares da Costa.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13797 Nr: 232-37.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelo Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Carmelo Luiz da Costa.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13951 Nr: 413-38.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Pereira Ferreira, alunha 

"Assis da Saúde"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em face de 

Francisco de Assis Pereira Ferreira.

 É o relatório.

Decido.

A Súmula 314, do STJ, estabelece que “em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

A jurisprudência tem prestigiado o teor da referida súmula, entendendo 

que o prazo de prescrição intercorrente se inicia de forma automática, um 

ano após a suspensão do processo, dispensando-se a intimação da 

fazenda acerca do arquivamento.

Importante registrar que “os requerimentos para realização de diligências 

que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não 

têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição 

intercorrente" - (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. MINISTRO 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado há mais de 05 (cinco) 

anos, ou seja, operou-se a prescrição intercorrente, visto que o 

exequente não promoveu nenhuma diligência apta ensejar a 

suspensão/interrupção do lapso prescricional.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição 

intercorrente, na forma do art. 487, II, do NCPC c/c art. 156, V, do CTN.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o 

Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65752 Nr: 1616-88.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Miguel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a redistribuição da ação cautelar de protesto anexada na 

ref.31, visto que trata-se de inicial.

Com a redistribuição, apense-se ao presente feito e tornem conclusos 

para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44422 Nr: 379-24.2013.811.0059

 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: Jesuita Torres Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JESUITA TORRES 

COIMBRA em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Recebido cumprimento de sentença, a autarquia execução apresentou 

impugnação aos cálculos oferecidos pela parte exequente, notadamente 

quanto ao termo inicial dos juros de mora e o índice de aplicação da 

correção monetária (fls. 97/100).

É o relato.

Decido.

A impugnação ao cumprimento de sentença merece prosperar, uma vez 

que o cálculo apresentado pela parte exequente, referente ao termo inicial 

dos juros de mora, tem como data de citação 03/2013. Todavia, 

observa-se que a citação ocorreu no dia 01.04.2013 – fl. 43-v, ou seja, o 

cálculo correto foi apresentado pela autarquia executada.

 Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 97/100 e 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 101/102.

Com o trânsito em julgado, 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.: 94516 Nr: 11871-71.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal -CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Carvalho de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição retro, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo deprecante com as baixas necessárias

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-14.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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LISA BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010036-14.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: LISA BRASIL 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANDRISIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU 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.: 93394 Nr: 11206-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a r. sentença transitou em 

julgado, sem a interposição de recursos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101625 Nr: 3406-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:MT6883-A

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de ALCIONE VIEIRA BRITO, já devidamente qualificados 

nos autos.

Alega, em síntese, que a prisão é ilegal e desnecessária, por faltar-lhe 

justa causa, requerendo a revogação da prisão preventiva e, 

consequentemente, concedida a liberdade provisória sem pagamento de 

fiança, perante a existência de condições favoráveis (primário, residência 

fixa, emprego lícito) e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e a 

aplicação da lei penal, não havendo que se falar em fixação de medidas 

cautelares diversas da prisão.

Quanto aos predicados pessoais, sabe-se que eventuais condições 

pessoais favoráveis e a invocação do princípio da presunção de 

inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação 

cautelar, quando, presentes, outros requisitos de ordem objetiva e 

subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente 

explicitados na decisão anteriormente prolatada.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ALCIONE VIEIRA BRITO

Defiro o pedido ministerial (item 02), devendo o Gestor Judiciário remeter 

cópia do mandado de prisão à Autoridade Policial da cidade de Caçu/GO, 

conforme requerido pelo Parquet.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107354 Nr: 6746-88.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléberson Rodrigues Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a prática do crime 

descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei 11.343/06, o 

denunciado foi devidamente notificado.

 Defesa inicial apresentada (ref. 16).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Analisando a defesa apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando o acusado como incurso na prática dos crime 

tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 25 de outubro de 

2018, às 12h30min (horário oficial do estado de Mato Grosso) para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

 Cite-se e intime-se o réu e as testemunhas, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101853 Nr: 3527-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 INTIMO a defesa do réu ALEX SILVA ALMEIDA, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, apresentar as alegações finais defensivas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107108 Nr: 6619-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de NELSON RIBEIRO BORGES, já devidamente qualificados 

nos autos.

Alega, em síntese, que a prisão é ilegal e desnecessária, por faltar-lhe 

justa causa, requerendo a revogação da prisão preventiva e, 

consequentemente, concedida a liberdade provisória sem pagamento de 

fiança, perante a existência de condições favoráveis (residência fixa e 

emprego lícito).

O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública e 

da instrução processual.

Por fim, quanto aos predicados pessoais, sabe-se que eventuais 

condições pessoais favoráveis e a invocação do princípio da presunção 

de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação 

cautelar, quando, presentes, outros requisitos de ordem objetiva e 

subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente 

explicitados na presente decisão.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado NELSON RIBEIRO BORGES.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44376 Nr: 336-87.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramila Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar RAMILA DIAS DOS SANTOS nas 

sanções do artigo 129, §1º, inciso I do Código Penal.(...)razão pela qual 

TORNO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.O regime 

prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, 

do Código Penal.Por cuidar de crime praticado mediante violência e 

ameaça à pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direito, na forma como dispõe o artigo 44 do Código Penal. 

Entretanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 77, do Código 

Penal, concedo a suspensão condicional da pena, ficando a cargo do juiz 

da execução penal a fixação das condições a serem impostas. Condeno a 

ré ao pagamento de custas e despesas processuais, porque foi defendida 

durante todo o trâmite processual por advogado constituído.Concedo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade porque inexistem os requisitos do artigo 

312, do CPP.No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do 

CPP), condeno a ré ao pagamento de R$ 492,11 (quatrocentos e noventa 

e dois reais e onze centavos) diante da comprovação das despesas da 

vítima com a fratura na clavícula e os medicamentos utilizados para o 

tratamento. Intime-se a vítima na forma do artigo 201, §2º, do Código de 

Processo Penal.Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o nome da ré 

no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do Código de 

Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal definitiva e 

encaminhe-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em 

seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85957 Nr: 6753-17.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves de Sousa Silva, Willian Lopes 

Batista, alcunha "bart"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Tendo em vista que não foi possível a inquirição do policial militar Lourival, 

eis que estava em usufruto de férias, designo audiência em continuação 

para o dia 13 de março de 2019, às 14h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso.

Em razão disso, requisite-se à presença do policial militar 

supramencionado.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a defesa;

Expeça-se mandado de intimação aos acusados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51320 Nr: 1127-22.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arican Alves Ribeiro, Josinei Rodrigues 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 Aqui se tem Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de ARICAN ALVES RIBEIRO e JOSINEI RODRIGUES BEZERRA.

Devidamente citados, os réus ofertaram defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Expeça-se mandado de intimação às testemunhas arroladas pela defesa.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação aos réus para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80830 Nr: 3465-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SILVA, Eduardo Ferreira do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a MATHEUS SILVA e 

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO a prática da conduta tipificada no 

artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Designada audiência de instrução, constatou-se a ausência das 

testemunhas Francielton e Ildevan, tendo o Ministério Público insistido em 

sua oitiva, razão pela qual designo audiência em continuação para o dia 30 

de janeiro de 2019, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Em razão disso, determino:

1- Expeça-se mandado de intimação às testemunhas FRANCIELTON 

ALVES GOMES e ILDEVAN SILVA VIEIRA, observando-se os endereços 

declinados às folhas 199;

2- Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a 

defesa;

3- Requisite-se, à Cadeia Pública desta urbe, a escolta de Matheus Silva 
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para comparecimento à solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63378 Nr: 723-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Matias Vulgo " Matião"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Aqui se tem ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de JOSÉ MATIAS.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se a presença do policial militar arrolado pelo Ministério Público 

para ser ouvido como testemunha da acusação.

Expeça-se mandado de intimação à vítima.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46831 Nr: 2627-60.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Silva Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Tendo em vista a desídia do advogado constituído pelo acusado em 

apresentar alegações finais, determino que se intime pessoalmente 

ANTÔNIO CARLOS SILVA ARANTES para que, em 05 (cinco) dias, sane a 

irregularidade, constituindo novo patrono ou deslocando-se à Defensoria 

Pública para, em caso de hipossuficiência, ter suas pretensões 

defensivas promovidas por àquela órgão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 1893-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Pereira dos Santos, vulgo "Careca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Tendo em vista a desídia do advogado constituído pelos acusados em 

apresentar alegações finais, determino que se intime pessoalmente 

HAILTON PEREIRA DOS SANTOS para que, em 05 (cinco) dias, sane a 

irregularidade, constituindo novo patrono ou deslocando-se à Defensoria 

Pública para, em caso de hipossuficiência, ter suas pretensões 

defensivas promovidas por aquele órgão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 6263-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton de Lucena Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

ADEILTON DE LUCENA GUEDES, já qualificado na peça acusatória, 

imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput, art. 

213, §1º, art. 148, §1º, incisos I e IV, e art. 129, §9º, na forma do art. 71 

(continuidade delitiva), todos do Código Penal, além do artigo 12, e art. 16, 

inciso II, ambos da Lei n° 10826/2003.

Não se apresenta nenhuma causa para rejeição liminar desta ação penal 

e, por isso, com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Penal, 

RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA.

Assim, considerando que Adeilton possui advogado constituído nos autos 

(fls. 104/105), cite-se o acusado para oferecimento de resposta à 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62766 Nr: 435-52.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Divino Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Realizada audiência, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão 

condicional do processo, cujos termos foram aderidos pelo acusado.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado comparece 

trimestralmente em Juízo, contudo, inexistem informações quanto à 

prestação de serviços junto ao destacamento da Polícia Militar de 

Confresa/MT, bem assim não há informações quanto à participação do réu 

no Programa de Recuperação e Reeducação.

Diante disso, determino:

1- Expeça-se ofício ao destacamento da Polícia Militar de Confresa/MT 

para que, em 15 (quinze) dias, preste informações quanto aos serviços 

prestados por MARCOS DIVINO PEREIRA DE SOUZA;

2- Intime-se o acusado para que, em 15 (quinze) dias, apresente certidão 

ou outro documento idôneo que denote o comparecimento a Programa de 

Recuperação e Reeducação;

Sendo tudo cumprido, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55328 Nr: 585-67.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Alves Pereira, alcunha "caçula", Maria 

Aparecida Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Tendo em vista a desídia do advogado constituído pelos acusados em 

apresentar alegações finais, determino que se intime pessoalmente 

EDIVAN ALVES PEREIRA e MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA para 

que, em 05 (cinco) dias, sanem a irregularidade, constituindo novo patrono 

ou deslocando-se à Defensoria Pública para, em caso de hipossuficiência, 

ter suas pretensões defensivas promovidas por àquela órgão.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 052/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella , Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, 

matrícula nº 32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado de 

suas funções no dia 17/09/18, por estar em gozo de compensatória e , 

nos dias 18 a 21/09/18, participará do curso No ções Gerais sobre as 

modificações do Código de Processo Civil, na Escola dos Servidores na 

Capital do Estado.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Vânia Cristina Machado Blau, matrícula nº 8256, 

lotada nesta Comarca de Porto dos Gaúchos, para responder 
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cumulativamente ao seu cargo a função de Gestor Judiciário Substituto, 

nos dias 17 a 21/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de setembro de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DE GOIS CONRADI - 

OAB:22077/O

 Intimo a causídica Dra. KARINE DE GÓIS CONRADI, OAB-MT sob o n° 

22077-0, da nomeação como Defensora Dativa, para patrocinar a defesa 

do denunciado LUCIANO DA SILVA, nos termos da decisão exarada à 

ref.173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44148 Nr: 2472-07.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG Veículos Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurelino Monteiro Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a exequente, para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência referente ao ato.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44095 Nr: 2441-84.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Márcio Calgaro Transportes - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelino Luiz Ramalho Tagliari 

- OAB:29486/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a exequente, para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência referente ao ato.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13505 Nr: 1253-03.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Batista de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Chaves Bezerra - 

OAB:1729831, Silvia Costa Naves - OAB:

 Processo n.º 1253-03.2011.811.0019

Código n.º 13505

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por NAIR BATISTA DE 

LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório ou requisição de pequeno valor em favor 

do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12720 Nr: 470-11.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Processo n.º 470-11.2011.811.0019

Código n.º 12720

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Cumpra-se o restante da decisão de fl. 153, no que tange a intimação da 

parte executada.

Caso nada seja requerido, certifique-se o decurso do prazo, e 

desentranhe-se a impugnação à execução de fls. 145/149.

Após, façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7228 Nr: 389-38.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345/SP, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo nº. 389-38.2006.811.0019 - Código nº. 7228

DECISÃO

 Vistos, etc.

Diante dos extratos do COREJ/IT acostado às fls. 219/220, noticiando o 

depósito do valor devido aos honorários sucumbenciais, DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor do advogado do 

requerente, Dr. Murillo Espicalquis Maschio, observando os dados 

bancários indicados por ele, para levantamento do montante descrito nos 

citados documentos.

Proceda-se o Senhor Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor do 

advogado do requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos-MT, 17 de setembro de 2018.
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Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 320-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Cardoso - 

OAB:11393/MT, Hunno Franco Mello - OAB:7.906/MT, Jussianney 

Vieira Vasconcelos - OAB:11287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Processo n.º 320-93.2006.811.0019

Código n.º 20062

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. em face de ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA.

DEFIRO o petitório de fl. 171, considerando a certidão da Sra. Oficiala de 

Justiça de fl. 167, a qual informou não ser possível o cumprimento da 

diligência, tendo em vista que os imóveis em questão pertencem a 

comarca de Juara/MT, portanto, EXPEÇA-SE carta precatória para a 

comarca de Juara/MT, com o fito de cumprir a decisão de fl. 161.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12950 Nr: 700-53.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Breves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - OAB:MT 

1794057

 Processo n.º 700-53.2011.811.0019

Código n.º 12950

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

JOSÉ DE SOUZA BREVES, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7219 Nr: 380-76.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Cristina da Silva Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779-MT

 Processo n.º 380-76.2006.811.0019

Código n.º 7219

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

DÉBORA CRISTINA DA SILVA BARROSO, já qualificada nos autos, vem 

por meio de advogado constituído, propor execução de sentença 

complementar em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado, tendo em 

vista que a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita.

No mais, considerando as incongruências apontadas no petitório de fls. 

219/220, bem como visando à garantia do contraditório, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar a respeito, e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 634-73.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O, Fabiana Martinelli Santana de Barros - OAB:

 Processo n.º 634-73.2011.811.0019

Código n.º 12884

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

CÉSAR SEVERINO, já qualificada nos autos, vem por meio de advogado 

constituído, propor cumprimento de sentença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13591 Nr: 71-45.2012.811.0019

 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: Milton Carlos Zolin, Sandra Aparecida Fernandes Zolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Cruz Ltda, Olavo Demari 

Webber, Roberto Octaviani, Luiz Pereira da Costa, João Ajackson Carmo 

Leite
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, João Carneiro Barros Neto - OAB:15216/MT, 

Marcelo Fraga de Mello - OAB:8166-B, Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Sabe-se que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico 

que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes”, sendo que “a quantia recolhida em 

depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga 

de acordo com o art. 465, §4°, do CPC” – CPC, art. 95 e §2°.A propósito, “o 

juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários” – CPC, art. 465, 

§4°.Portanto, considerando a permissão legal do pagamento parcial dos 

honorários quando iniciados os trabalhos, DEFIRO o pedido formulado pela 

perita devidamente nomeada nos autos, de modo que DETERMINO o 

levantamento de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), 

isto é 50% (cinquenta por cento) do valor total – R$ 31.500,000, 

observando os dados bancários indicados por ela.Proceda-se o Senhor 

Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários para as 

vinculações/liberações dos valores depositados.Por fim, considerando a 

legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. Thaís Machado 

de Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23.163-O, FIXO/ARBITRO os 

honorários para 2 (dois) URH, em consonância com os trabalhos 

realizados nos autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a 

respectiva certidão.Ademais, NOMEIO a douta advogada Dra. Maria Carla 

Rezende Figueiredo, OAB/MT n. 22269-O, como curador especial dos 

requeridos citados por edital, consignando que os devidos honorários 

serão regularmente arbitrados em sede de sentença. Ressalto, por 

oportuno, que tal convocação é considerada um múnus público, devendo 

ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com 

advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8256 Nr: 412-47.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCdSeorpNMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8.535-B, Daiana Costa Beber - OAB:13.781-MT, Roger K. Rozão - 

OAB:MT. 14.571-B, Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Processo nº 412-47.2007.811.0019

Código nº 8256

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 165, NOMEIO a douta causídica Dra. 

ANDIELY RENATA TERUEL DEON, OAB-MT sob o nº 25647-O, para 

patrocinar a defesa das exequentes KAMILA DIANA COSTA DE SOUZA e 

KARINA DIANA COSTA DE SOUZA.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 17 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8980 Nr: 136-79.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSdSeorPVMdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 136-79.2008.811.0019

Código n.º 8980

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo 

KELIANDRA SELES DOS SANTOS, JAQUELINE SELES DOS SANTOS E 

VILIAN SELES DOS SANTOS, esta última representada por sua genitora 

Valdenéia Maria Seles dos Santos, em desfavor de CLAUDINEI DOS 

SANTOS.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de fls. 108/109, 

DETERMINO o seguinte:

I - PROCEDA-SE nova tentativa de citação e cumprimento do mandado de 

prisão no endereço apresentado à fl. 109, conforme decisões já 

acostadas aos autos;

II - Caso reste infrutífera a citação acima, voltem-me os autos conclusos 

para que seja realizada busca pelo sistema BACENJUD, com a finalidade 

de averiguar o endereço atualizado da parte executada, e, em caso 

positivo, DETERMINO a citação do executado, nos moldes da decisão 

inicial.

III - À vista de tudo que dos autos consta, INDEFIRO por ora o pedido de 

consulta por intermédio do sistema INFOJUD, uma vez que tal mecanismo 

importa em quebra do sigilo fiscal do executado, devendo, portanto, ser 

utilizado como ultima ratio.

IV - Após todas as tentativas acima, mesmo assim não for possível a 

localização do endereço da parte executada, façam-me os autos 

conclusos novamente, para analise do pedido de sobrestamento do feito 

pelo prazo de 06 (seis) meses;

V - No que tange ao pedido de inclusão do mandado de prisão civil no 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0, INDEFIRO o 

requerimento, eis que já fora realizado o registro no BNMP às fls. 104/106.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21698 Nr: 717-21.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Akai de Souza, representada por Glaucia Akai 

de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo n.º 717-21.2013.811.0019

Código n.º 21698

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Publico, nos termos do artigo 

76 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a exequente para regularizar a 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Intime-se.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Porto dos Gaúchos, 17 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 138-78.2010.811.0019
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 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Carlos Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Perin - 

OAB:47.760-PR

 3. DISPOSITIVOIsto posto, considerando que em relação ao delito previsto 

no art. 38, caput, da Lei n. 9.605/98, ocorreu o advento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto 

no art. 109, inciso IV, do Código Penal pátrio, e com fundamento no 

disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO POR 

SENTENÇA, em consonância com o parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do acusado GILMAR CARLOS PASSARINI pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza 

seus jurídicos e legais efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de 

multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é 

atingida pela prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena 

privativa – CP, art. 14, II.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 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, 17 de setembro de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12289 Nr: 40-59.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdO, CLdO, ICL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Processo n.º 40-59.2011.811.0019

Código n.º 12289

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Publico, nos termos do artigo 

76 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os exequentes para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Intime-se.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Porto dos Gaúchos, 17 de setembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44019 Nr: 2417-56.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, diante da isenção do pagamento da diligência, conforme 

decisão de ref. 28, que procedo a INTIMAÇÃO do requerente, por seu 

advogado, à requerer o que de direito, diante dopagamento efetuado 

(ref.31).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-84.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO (ADVOGADO(A))

TATIANE FELIPETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-32.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000111-97.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-22.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (EXEQUENTE)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000110-15.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA (ADVOGADO(A))

TOBIAS PIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-16.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista que o executado manifestou concordância com os 

valores cobrados pelo exequente, atente-se a Secretaria a decisão já 

lançada nos autos, devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-82.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que devidamente citada, a executada se manteve 

silente, nada opondo quanto aos caracteres que permeiam o título 

exequendo, atente-se a Secretaria a decisão lançada anteriormente, 

devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar conclusões 

desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000108-45.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que devidamente citada, a executada se manteve 

silente, nada opondo quanto aos caracteres que permeiam o título 

exequendo, atente-se a Secretaria a decisão lançada anteriormente, 

devendo ser cumpra integralmente, a fim de se evitar conclusões 

desnecessárias. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-44.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO FERNANDO ZONATTO (ADVOGADO(A))

LAZARO FERNANDO ZONATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição do exequente de ID 12803531, requerendo 

o que entender de direito. Após o prazo, com ou sem manifestação, 

volte-me o processo concluso. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010040-69.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (ADVOGADO(A))

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos, etc. Tendo em vista certidão de ID 15352863, bem como sentença 

de ID 10773634, determino o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000082-47.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. R. B. (REQUERENTE)

TATIANE FELIPETTO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE IVANI RONNAU GROBE OAB - 780.749.671-15 

(REPRESENTANTE)

ALDAIR GROBE OAB - 535.801.761-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Apenas para situar a questão, trata-se 

de pedido de alvará judicial formulado pela menor KAREN EDUARDA 

RONNAU BRONNER, representados por Aldair Grobe e Arlete Ivani 

Ronnau, seus representantes legais. Pois bem. A apreciação do citado 

pleito resta prejudicada, uma vez que a reclamante, por ser pessoa menor 

de idade, não pode ser parte na seara dos Juizados Especiais, consoante 

o disposto no art. 8º, caput, da Lei n. 9.099/95, vejamos: "Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil." Negritei. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. Sem custas ou despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos 

Gaúchos/MT, 19 de setembro de 2018. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-68.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO, proposta 

por JOSÉ LUIZ FIORELLI JUNIOR, em face de ANA PAULA OLIVATO. È o 

sucinto relato, até mesmo porque, conforme disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95, o relatório é dispensável. Fundamento. Decido. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. Os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar a 

ação monitória por pura incompatibilidade de ritos. A ação monitória tem 

rito especial, previsto no Código de Processo Civil e que se apresenta 

incompatível com o rito também especial disciplinado na Lei 9.099/95. 

Sobre a questão do cabimento de ação monitória nos Juizados Especiais, 

trago um enunciado do FONAJE: "Enunciado 8 - As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais". Segue a decisão ementada: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido. (RI 513/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). 

Negritei. SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 
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APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 

19/08/2013). Negritei. AÇÃO MONITÓRIA. Incompetência absoluta do 

juizado especial cível. Matéria de ordem pública. Extinção do processo, de 

ofício, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. (TJRS; RecCv 

37817-88.2012.8.21.9000; Erechim; Terceira Turma Recursal Cível; Relª 

Desª Adriana da Silva Ribeiro; Julg. 24/01/2013; DJERS 29/01/2013). 

Negritei. “Ex positis”, DECLARO a Incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o feito, e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o feito 

SEM EXAME DE MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 51, inciso II, da lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se o presente observando-se 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos 

Gaúchos/MT, 19 de setembro de 2018. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018/DFA Doutora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MMª. 

Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, no uso de suas atribuições legais e etc.FAZ SABER aos que 

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que é a seguinte a 

relação das inscrições deferidas para o TESTE SELETIVO 

PARACREDENCIAMENTO E CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS 

DE NÍVEL MÉDIO do Fórum da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que 

de conformidade com o Edital 002/2018-DF e 014/2012/GSCP, 

disponibilizado no DJE n. 8813, de 17/05/2012 e autorização do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme CIA. n. 

0720502-55.2018.Art. 1º. A comissão para elaboração, fiscalização e 

demais atos relativos ao Processo Seletivo para Estagio Curricular 

Remunerado será composta pelos seguintes membros:- Dra. Janaína 

Cristina de Almeida – Juíza Substituta e Diretora do Foro.- José Ivanilson 

Vieira Campos – Gestor Geral.- Guiamar Queiroz de Assis – Gestor 

Administrativo III.- Magali Maria Spada Furlan – Analista Judiciário.Art. 2º. A 

prova será realizada no dia 14 de outubro de 2.018, na Escola Estadual 

Profª Ilda Rocha Souza, situada na Av. Dr. José Fragelli, s/n (em frente ao 

Fórum), centro, nesta cidade de São Félix do Araguaia – MT, no horário 

das 7h30m às 12h30m (MT).Art. 3º. Tonar público as inscrições deferidas 

abaixo relacionadas:N°INSCRIÇÃO IDENTIDADENOME DO CANDIDATO 

( A ) 0 0 1 / 1 8  3 1 0 2 0 3 5 - 6  A n n a  L ú c i a  G .  C a m p o s  S i l v a 

F i g u e i r e d o 0 0 2 / 1 8 7 6 0 8 6 6 7 L a v i n y  C h r i s t a n i  M a g a l h ã e s 

Araújo003/183025414-0Rhadyja brito Lopes004/18 2991320-9Daniel 

Fernandes Rodrigues005/182727810-7Bianca Ferreira Dantas006/18 

3033324-5 Caíco Melo dos Santos007/183124549-8 Carlos Eduardo Abreu 

M á x i m o 0 0 8 / 1 8 3 0 3 3 3 2 0 - 2 G i o v a n a  M a r q u e s 

A lvesGuimarães009/183206438-1Maé l i ta  A lves  S i l va010/18  

3035271-1Carlos Emanuel Ribeiro Lopes011/183077597-3 Ingrid Marinho 

Silva012/182843140-5Maria Eduarda dos Santos Christichini013/18 

0 4 4 1 4 0 7 9 2 0 1 2 - 2 T h i a g o  M o t a  d e  A l b u q u e r q u e 

Santana014/182991335-7Kamilla Santana Martins015/18 2432192-3Erica 

A n d r a d e  L i m a 0 1 6 / 1 8  5 4 2 2 6 5 2 3 - 0 F a g n e r  S a n t o s 

Brito017/18291267-4Gustavo Henrique Soares018/1831741668-3Lucas 

D a m a s o  d a  C o s t a 0 1 9 / 1 8  5 2 9 8 7 6 4  V i n i c i u s  E r t h a l 

C o s t a 0 2 0 / 1 8 2 9 0 2 7 9 2 - 6 D a n i e l  V a s c o n c e l o s 

Martins021/1828997042-0Suellen dos Santos Sousa

022/183188312-5 Keliane Carvalho dos Santos023/182901704-1Mairy 

P i r e s  d e  S o u z a 0 2 4 / 1 8 3 2 0 6 4 6 6 - 7 L a í z a  V i t ó r i a  A r a ú j o 

Arruda025/182962520-3Ezzo Rodrigues Costa026/182737214-6Vitor de 

Sousa Batista027/183077600-7Laíssa Kayllane Rodrigues da 

Silva028/18303328-8Vivian Moraes Farias029/183042478-0Felipe Gaspar 

Sousa030/183198817-2Willian Minoro Ichikawa031/183042474-7Laylla 

Sâmmara Pereira Rodrigues032/183139620-8Taynara Brito Adorno033/18 

2695927-5Sunamita Santos Barges034/182991332-2 Maria Clara Erthal de 

Arruda035/182972955-6Jaqueline de Souza Erthal036/185738925-1Jhuan 

Souza Br i to037/183250449-7Marya V ic tór ia  Cândido  de 

A g u i a r 0 3 8 / 1 8 3 1 8 2 8 7 9 - 5 W a l t e r A l v e s 

R o d r i g u e s 0 3 9 / 1 8 2 9 0 6 1 0 9 - 1 C r h i s t t h o p h e r  F e r n a n d e s  d a 

Silva040/183216706-7Dhomine Marinho Pinto041/180270335924/18Vitoria 

R o d r i g u e s  P e r e i r a 0 4 2 / 1 8 3 1 3 9 6 1 1 - 9 B i a n c a  d e  C a r v a l h o 

Borges043/183069856-1 Mar ia  Eduarda Nunes da S i lva 

G e r o n i m o 0 4 4 / 1 8 3 0 4 2 4 7 7 - 1 T r í s s i a  M a r i e l l a  D i a s 

Alves045/183139606-2Wellington Martins de Jesus046/182791524-7 

Stefany Godinho Pereira047/182791524-3Verônica Godinho 

Pereira048/183162785-4Vitória Fernandes Lima049/182838461-0Gabriel 

Farias Alves Matos050/182902798-5Aleff Bruno Fernandes Luz051/18 

3107241-0João Victor Roque de Moraes052/183068905-8Kaique Macedo 

VasconcelosO candidato deve comparecer ao local designado para a 

realização da prova, com antecedência mínima de 30(trinta) minutos do 

horário fixado para o seu ínico, munido de caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, documento oficial com foto e comprovante de inscriçãoE 

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou 

expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

na forma da Lei. Aos dezoito dias do mês de setembro de 2.018, eu, José 

Ivanilson Vieira Campos, Gestor Geral desta Comarca, que digitei e 

subscrevo.Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta e Diretora do Foro

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133819 Nr: 670-48.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guabi Nutrição e Saúde Animal S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Eduardo D F Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão do Oficial de Justiça à fl retro, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para complementar a diligência do Oficial, tendo em vista que o 

Mandado será cumprido na Cidade de Alto Boa Vista/MT, há 200km da 

sede do Juízo (ida e volta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21107 Nr: 2011-22.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 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:

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.O perito deve ser 
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advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e 

as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Sem 

prejuízo, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico da parte 

autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, concernentes à situação socioeconômica na 

qual o requerente está inserido, cujo laudo deverá ser aportado aos autos 

em 30 (trinta) dias.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, 

se for necessária, para o momento oportuno, após a conclusão dos 

trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135413 Nr: 1781-67.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gonçalves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em sentença.

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes 

propostos pela Fazenda Pública Estadual em face do Maria Gonçalves 

Ataides em razão da sentença proferida às fls. 24/26.

Às fls. 27/32, aportou-se o presente recurso alegando que a sentença 

objurgada se encontra com omissão, haja vista necessidade de 

reconhecer a inexistência da prescrição da CDA que motivou a decisão.

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

uma vez que são tempestivos.

Relatei o necessário. Decido.

Os pedidos do embargante não merecem acolhimento.

Antes de analisar os referidos embargos, é mister tecer algumas 

ponderações acerca do instrumento processual denominado “Embargos 

Declaratórios com efeitos Infringentes”.

Sobre o instrumento processual dos embargos de declaração ensina 

Humberto Theodoro Júnior:

“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. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil - Volume I. 43ª Ed. Ed. 

Forense: Rio de Janeiro, 2005. pg. 660) (grifei).

Sobre a matéria, ensina Elpídio Donizetti:

“Em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão 

anterior; para reexaminar ponto sobre o qual há houve pronunciamento, 

com inversão, por conseqüência, do resultado final do julgamento. 

Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, pode ocorrer – 

excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua decisão final. É 

o que a doutrina denomina de embargos de declaração com efeitos 

modificativos ou infringentes. (...) ‘a jurisprudência dos tribunais admite os 

embargos declaratórios com objetivo infringente em casos teratológicos, 

como (a) o erro manifesto na contagem de prazo, tendo por conseqüência 

o não conhecimento de um recurso, (b) a não inclusão do nome do 

advogado da parte na publicação da pauta de julgamento, (c) o julgamento 

de um recurso como se outro houvesse sido interposto, (d) os erros 

materiais de toda ordem etc.’ (in: Curso Didático de Direito Processual Civil. 

16.ª Ed. Ed. Atlas. Pg. 765)” (grifei).

 Desta forma, é cristalina a possibilidade de propositura de embargos de 

declaração com efeitos modificativos, apenas quando a sentença for 

teratológica, ou seja, causar prejuízo à parte por questões imotivadas 

geradas através de erro crasso do julgador.

Em verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

decisão, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão favorável 

aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede de 

embargos declaratórios, mas de recurso próprio com o escopo em se 

modificar a decisão.

Pois, embargos de declaração, para obterem sucesso, devem se restringir 

às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados.

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses 

excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer 

naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da 

contradição apontadas acarretar “a inversão do desfecho consagrado no 

pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, 

Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Assim, o não provimento deste Recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame 

da matéria.

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração.

Neste sentido, é a jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – JUNTADA DE 

DOCUMENTOS – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -Os 

embargos do devedor em caso de apelação, e desacompanhados dos 

autos principais, devem ser instruídos com a cópia reprográfica de 

documentos essenciais para que se possa verificar a procedência das 

alegações pleiteadas no mencionado recurso no momento de seu 

julgamento pelo Tribunal, de modo que constem no processo elementos 

imprescindíveis que permitam a sua correta análise. -Preclusão da fase 

processual de juntada de documentos. Indevido acostamento de 

documentos em sede de embargos de declaração. Os Embargos de 

Declaração não se prestam a alterar o julgamento de uma lide, não 

devendo rediscutir o seu mérito. Só em casos excepcionais na ocorrência 

de equívoco e não havendo no ordenamento jurídico outro recurso, os 

embargos declaratórios possuem caráter infringente. -Ausência de 

contradição. -Embargos de declaração improvidos .” [g.n].

Por fim, por não observar na sentença proferida às fls. 24/26, qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição necessária à alteração no referido 

momento processual, tampouco qualquer teratologia que enseje a 

recepção do efeito infringente nos embargos de declaração, torna-se 

impositiva a improcedência dos embargos de fls. 37/32.

 DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito rejeito os 

presentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 24/26.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134335 Nr: 1023-88.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa de endereço do executado via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.
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Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16700 Nr: 1631-67.2008.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Reis Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 I. ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam e, nos termos do 

art. 61 do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado OSMAR REIS 

MOTA, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do 

dos artigos 107, IV c/c art. 109, IV, do Código Penal. II. Ciência ao 

Ministério Público e Causídica do denunciado.III. Após, certificado o trânsito 

em julgado arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17380 Nr: 308-90.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higino Alexandre Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Slva Moura - 

OAB:12.307

 Vistos.

Verifica-se que o Ministério Público noticiou nos presentes autos o 

interesse em firmar acordo nos presentes autos, envolvendo ainda autos 

de cód. 17378 e 17381, todos em trâmite nesta comarca, no qual os 

requeridos teriam apresentado proposta de 100.000,00 (cem mil reais), a 

serem depositado na conta do Juízo, os quais seriam revertidos em 

projetos relacionados a área ambiental, sendo que tal valor seria 

parcelado em três vezes.

Dessa forma, ante tal manifestação, determino a intimação do Requerido 

para se manifestar no presente feito, nos termos da manifestação 

Ministerial, ratificando sua concordância quanto ao efetivo interesse na 

proposta de acordo.

Caso concorde com os termos apresentados, desde já, DEFIRO o 

pagamento das parcelas pretendidas, a serem depositadas na Conta da 

Diretoria do Foro (Banco do Brasil - Agência 1135-5, CC n° 22.750-1), 

vinculada ao presente processo, apresentando o comprovante de 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias do efetivo depósito.

 Efetuados os pagamentos atinentes a proposta de acordo, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Discordando o requerido, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17381 Nr: 309-75.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Antonio Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius de Melo Ribeiro - 

OAB:14977-OAB/GO

 Vistos.

Verifica-se que o Ministério Público noticiou nos presentes autos o 

interesse em firmar acordo nos presentes autos, envolvendo ainda autos 

de cód. 17378 e 17380, todos em trâmite nesta comarca, no qual os 

requeridos teriam apresentado proposta de 100.000,00 (cem mil reais), a 

serem depositado na conta do Juízo, os quais seriam revertidos em 

projetos relacionados a área ambiental, sendo que tal valor seria 

parcelado em três vezes.

Dessa forma, ante tal manifestação, determino a intimação do Requerido 

para se manifestar no presente feito, nos termos da manifestação 

Ministerial, ratificando sua concordância quanto ao efetivo interesse na 

proposta de acordo.

Caso concorde com os termos apresentados, desde já, DEFIRO o 

pagamento das parcelas pretendidas, a serem depositadas na Conta da 

Diretoria do Foro (Banco do Brasil - Agência 1135-5, CC n° 22.750-1), 

vinculada ao presente processo, apresentando o comprovante de 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias do efetivo depósito.

 Efetuados os pagamentos atinentes a proposta de acordo, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Discordando o requerido, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1465-06.2006.811.0017

 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, Maria Mirtes 

Cirqueira Milhomem, Rubens Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa via sistema INFOJUD para fins de requisição das 

últimas declarações de IR, DOI e DITR do executado.

A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6713 Nr: 27-91.1996.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Cristina Marques 

Alves Fonseca - OAB:7332-MT, Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do procurador subscritor da petição de fls. 255/256, 

procedendo-se, por conseguinte o devido cadastro no sistema Apollo e na 

capa dos autos, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41108 Nr: 1638-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLS, LEFdLF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa via sistema INFOJUD para fins de requisição das 

últimas declarações de IR, DOI e DITR do executado.

A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1983-78.2015.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Aparecida da Silva Bailão, Rosendo Bailão da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benvinda Alves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Preliminarmente, os Requerentes emendaram a inicial trazendo aos autos 

o memorial descritivo do imóvel, bem como a plantão do imóvel. Assim, não 

vislumbrando prejuízo ao andamento do feito.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

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.

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados e dos 

Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43357 Nr: 468-08.2015.811.0017

 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): Savia Fonseca Queiroz, Savia Fonseca 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição de fls. 44/45.

Proceda-se a pesquisa de endereço do executado via sistema INFOJUD.

 A pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e 

não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140914 Nr: 3016-35.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Manoel 

Rodrigues Lopes, Edgar Martins Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Ribamar Cunha Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:18.383/MT, Thiago Borges Andrade - OAB:18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de JOSÉ DE RIBAMAR CUNHA CARDOSO, devidamente 

qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 3º, 

última figura, (com resultado morte), do Código Penal, em desfavor de 

Izaias Rodrigues Lopes.

Narra à denúncia, em síntese, que:

 “Consta, nos autos em anexo, que em data não especifica, entre os dias 

05 e 07 de setembro de 2017, por volta das 17h, na zona rural deste 

Município, o denunciado, mediante violência, da qual resultou a morte do 

ofendido Isaías Rodrigues Lopes, Subtraiu para si 01 (um) motocicleta 

marca Honda 160 cc NXR Bros, cor vermelha, modelo/ano 2017/2017, 

placa QCB 1211 (auto de exibição e apreensão de fls. 69 do IP), 

pertencente à mencionada vítima.

Segundo restou apurado, o denunciado residia e trabalhava em uma 

chácara de propriedade de sua prima, situada no mesmo assentamento 

rural onde se localiza a propriedade no qual residia a vítima. Ademais, o 

imputado tinha conhecimento sobre a rotina do ofendido.

Assim, como estavam ocorrendo vários furtos nas propriedades rurais 

vizinhas, cujas suspeitas recaíam sobre o imputado, este decidiu deixar a 

região, não sem antes roubar a motocicleta nova da vítima.

Na data dos fatos, então, o denunciado dirigiu-se, no meio da tarde, à 

residência do ofendido, onde ficou oculto, aguardando sua chegada, que 

sabia ocorrer por volta das 17hs.

Chegando a vítima, conduzindo a motocicleta, o denunciado a esperou a 

sua entrada na casa, quando, então, a surpreendeu, aproximando-se e 

também adentrando a residência. Em seguida, o denunciado rendeu o 

ofendido, apontando-lhe um revólver calibre .22, e, a fim de não ser 

delatado, efetuou um disparo, atingindo o ofendido na região temporal 

direita. Deste modo, causou sua morte de forma instantânea.

Ato continuo, o imputado vasculhou a casa em busca de bens de valor e 

levou consigo a motocicleta da vítima, conduzindo-a até a cidade de Porto 

Nacional/TO, onde o veículo foi recuperando e, posteriormente, o 

denunciado foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido 

por este Juízo.

Após, foram encontrados no local do fato uma faca, com inscrição “LM” 

no cabo, de propriedade da prima do denunciado, e que era 

costumeiramente portava por ele, bem como um saquinho de farinha 

misturada com sal, que ele costumava ingerir (fls. 47). “A partir de tais 

objetos, as suspeitas recaíram sobre o imputado, o que se confirmou 

posteriormente, com a apreensão da motocicleta em seu poder”.

 O “Relatório de investigação local de crime” veio aportado às fls. 21/24, 

além de fotos da vítima e do local.

Auto de reconhecimento fotográfico de pessoa às fls. 33 e 38.

Termo de reconhecimento de objeto (fls. 34-37 e 42).

Termo de exibição de apreensão, como se verifica às fls. 46/47.

 Relatório Policial, juntado às fls. 50/57.

Auto de exibição e apreensão, colacionado a Delegacia de Policia de Porto 

Nacional - TO, constando ter encontrado uma motocicleta, marca Honda, 

NXR 160 Bross e ESDD em posse do acusado. (fl. 74).

Representação da autoridade Policial, pleiteando a decretação da prisão 

preventiva de José Ribamar da Cunha Cardoso, haja vista que aquele ser 

o responsável pelo Roubo, seguido de morte. (fls. 84/87).

Ao dia 03/10/2017, foi acatado o pedido de representação ao pedido de 

prisão preventiva, pelo juiz à época, como se verifica às fls. 89/93.

À fl. 100, segue informação ao cumprimento da prisão do acusado à 

Comarca de Porto Nacional – TO, ao dia 04 de outubro de 2017.

Laudo de exame pericial em local de morte violenta, descrevendo como foi 

encontrado o local do crime, confeccionado pela POLITEC (fls. 104/110).

O laudo do exame necroscópico e mapa topográfico de localização das 

lesões vieram juntados às fls. 111/115 e 116/120 dos autos, e relatório 
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final às fls. 124/125.

 A denúncia foi recebida ao dia 06 de novembro de 2017, à fl. 140, e o réu 

citado pessoalmente (fls. 175), todavia, deixou transcorre o prazo, diante 

disto, foi então nomeado a Defensoria Pública ao acusado, com o fim de 

defender seus interesses. (fl. 179).

Resposta à acusação apresentado às fls. 180 v.

 Não sendo hipótese de absolvição sumária, houve a designação de 

audiência de instrução e julgamento (fl. 181 v).

 Em primeira audiência de instrução foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas 

de acusação, conforme termos às fls. 275/280 – CD fl. 281.

 Em nova assentada realizada ao dia 25 de julho de 2018, ocorreu às 

oitivas de outras 02 (duas) testemunhas de acusação. Ao final foi 

interrogado o acusado, onde se observa às fls. 297/300 e CD fl. 301, 

encerrando-se a instrução processual.

No mais, em audiência houve o pedido defensivo à revogação da prisão 

preventiva do acusado, este juízo entendeu ainda persistir os motivos do 

cárcere do acusado, o qual resultou com o indeferimento da revogação da 

prisão (fls. 311/312 v).

 Em alegações finais por memoriais, pugnou a representante do Ministério 

Público pela procedência da denúncia e condenação do réu (fls. 305/310).

 Quanto ao memorias da Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, 

haja vista aplicação da legítima defesa e não sendo, pediu a absolvição do 

acusado por ausência de provas, e sendo o caso de condenação pleiteia 

a aplicação da pena em seu patamar mínimo. (fls. 324/329).

Eis o breve relatório.

 Decido.

 DA FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, o artigo 157, § 3º do Código Penal, dispõe sobre o delito de 

roubo com resultado morte, denominado latrocínio, in verbis:

“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena – reclusão, de 4 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa”.

 (...).

O parágrafo terceiro do citado artigo assim preconiza: “Se da violência 

resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 15 

(quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 

30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa”.

No presente caso, devemos nos ater a 2ª parte do dispositivo declinado, 

em consonância com a peça inicial acusatória e com as alegações finais 

ministeriais.

 Em sede doutrinária, o crime é conhecido por latrocínio, ou seja, a prática 

de um delito de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo que, para 

sua ocorrência, necessário que a morte tenha algum nexo de causalidade 

com a subtração, que tenha sido meio para o roubo, para assegurar a 

fuga, dentre outras hipóteses.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do crime de latrocínio restou devidamente comprovada 

pelo Boletim de Ocorrência de fl. 09/10; Relatório de investigação de crime 

de fls. 21/24; Termo de reconhecimento fotográfico e pessoa de fls. 33, 38 

e 42; Termo de reconhecimento de Objeto de fl. 34/37; Termo de exibição e 

apreensão de fl. 46/47; Relatório Policial de fls. 50/57; Laudo de Exame 

Pericial em Local de Morte Violenta de fl. 104/110; Exame de Necropsia de 

fl. 119/115 e Mapa Topográfico para localização de lesões de fls. 116/117, 

bem como pelos testemunhos tomados em juízo e a confissão do 

denunciado.

DA AUTORIA.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada 

nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das 

testemunhas de acusação ouvidas em Juízo e confissão do acusado.

 A Testemunha de acusação ORNEIDE JOSÉ DA SILVA, relatou em sede 

policial residir próximo à posse da vítima, e devido a isso tinham uma boa 

convivência, sendo assim frequentemente o ofendido ia a chácara a qual 

trabalhava para conversarem. Ao tempo notou-se a ausência daquele, 

ocasião em que resolveu ir até sua propriedade, quando ao chegar 

próxima a sede da pequena posse daquele, sentiu um forte odor vindo de 

dentro da casa, e logo viu o corpo da vítima no chão da sala.

 Vejamos seu depoimento:

 (...) Que a vítima IZAIAS RODRIGUES LOPES morava em uma posse na PA 

Mãe Maria que fica a 10 km do declarante; Que conhece Izaias há 06 

meses, período em que o declarante se mudou para aquela localidade; 

Que IZAIAS morava sozinho e passou a ser amigo do declarante e de 

seus funcionários (...). Quase todos os dias por volta das 11h30min ia até 

a posse do declarante em sua motocicleta Honda Broz 160, cor vermelha 

com branco; Que Izaias era uma pessoa sozinha e calado, não recebia 

visitas e trabalhava na localidade Farandú no abastecimento de água, que 

o último contato do declarante com ele foi no dia 04/09/2017 (...). Que 

ontem Laurindo chegou de viagem e por volta das 14h, perguntou ao 

declarante se ele tinha ido até a casa de Izaias e ele disse que não, mas 

iria até lá para ver o que tinha acontecido com ele; Que em seguida, o 

declarante foi até a posse de Izaias e ao se aproximar da casa, da 

porteira sentiu um odor de coisa podre; Depois passou pela porteira, foi 

até a janela da cozinha e ela estava apenas encostada; ele abriu, olhou e 

não viu nada; Depois ele foi até a janela do quarto que também não estava 

trancada e avistou cobertores e lenções de cama jogadas sobre as 

camas; Depois ele foi até a porta da frente que estava só encontrada e ao 

abrir se deparou com muita mosca, um odor muito forte e o corpo de IZAIS 

caído no piso entre a cozinha e a sala, Que retornou para casa e relatou o 

fato a Laurindo e este ligou para seu pai que avisou a MIZAEL que é irmão 

de IZAIS; Que em seguida a Policia esteve no local (...). Que perguntado 

ao declarante se desconfia de alguém naquela localidade que possa ter 

ceifado a vida de Isaias, responde que naquela localidade havia um sujeito 

conhecido com “Maranhense” que possuía tatuagens no braço é magro, 

baixo e de cor negra e que era suspeito de praticar furtos na região (...). 

(Escritos de fls. 25/26).

Já em fase de instrução processual, a testemunha relatou de forma coesa 

e fidedigna os relatos dado na Delegacia de policia. Ressaltou ainda, que 

na época dos fatos passaram a sumir objetos dos vizinhos, sendo o ora 

acusado suspeito desse furto.

 Reafirmando que foi o primeiro a encontrar o corpo da vítima no chão da 

sala do imóvel, haja vista que era de costume as visitas recíprocas e 

estranhou o fato de passar uma semana e não ter visto o ofendido.

Quando constatou o óbito procurou realizar o comunicado aos familiares 

da vítima, bem como a autoridade policial. (mídia fl. 281).

Ademais, começou se desenhar a responsabilidade do latrocínio ao 

acusado, pelo depoimento do irmão da vítima, MIZAEL RODRIGUES LOPES, 

o qual perante a autoridade policial ressaltou:

(...) Que o depoente é irmão da vítima ISAÍAS, afirmando que a última veza 

que viu seu irmão foi há uma semana; Que ISAÍS foi casado com DINAURA 

por uns 7 ou anos, sendo que há um ano e meio se separaram e entraram 

na justiça pela partilha de bens; que antes de DINAURA casar com ISAÍAS, 

ela dividiu os bens que possuía com os filhos e que ficou somente com 

uma casa nesta cidade, onde ela morava com ISAÍAS. (...). Que ontem 

(12/09) por volta das 17h, o declarante e seus irmãos receberam a notícia 

da morte de ISAÍAS através do vizinho dele, ORNEIDE, que achou estranho 

que há dias não via ISAÍAS, pois ISAÍAS tinha o costume de ir quase todos 

os dias na casa dele; Que diante disso o vizinho foi até a casa de ISAÍAS 

e ao se aproximar sentiu um odor desagradável muito forte, viu muitas 

moscas e ao abrir a porta dos fundos da casa viu o corpo de ISAÍAS no 

chão; Que ORNEIDE não se aproximou e saiu de imediato do local, onde 

comunicou a família em seguida; Que o depoente juntou com seus irmão e 

os Policias Civis de Alto Boa Vista estiveram no local na noite de ontem; 

que o depoente deseja acrescentar que não localizaram a carteira de 

ISAÍAS, não estavam na casa os documentos pessoais dele e nem o 

celular; Que ISAÍAS possuía motocicleta Broz 160 e que também não 

estava no local, sendo que apenas o documento de compra da motocicleta 

estava na casa, o CRLV do veículo não encontraram (...). DINAURA após 

a notícia da morte de ISAÌAS, onde DINAURA contou ao cunhado do 

depoente, PAULO, que há uns dez dias atrás ela estava em sua casa na 

posse quando a energia de sua casa foi desligada e ela viu um homem 

desligando o padrão de energia e o reconheceu, sendo a pessoa de 

apelido MARANHÃO; Que então DINAURA conta que perguntou a 

MARANHÃO o que ele queria e o tal de MARANHÃO perguntou se ISAÍAS 

estava em casa, ela respondeu que não e o homem disse apenas que 

tinha uma “conta” para acertar com ISAÍAS (...). (escritos de fl. 15 v). 

(Grifo nosso).

Por sua vez, em juízo, a testemunha confirmou o depoimento dado na fase 

extrajudicial, declarando ter sido comunicado do falecimento de seu irmão, 

por intermédio do Sr. ORNEIDE, a qual havia encontrado a vítima morta em 

sua casa.

 Trouxe ainda, informações que o ofendido possuía três motocicletas, 

sendo que a única não encontrada no domicílio daquele foi a NXR BROZ – 

160, Cor vermelha com branco, bem como seu documento.

No entanto, ante ao comunicando de roubo da motocicleta esta foi 
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apreendida em outro Estado da Federação, já em poder do denunciado 

JOSÉ RIBAMAR, dando assim a concluir ser o acusado o principal 

suspeito do crime descrito na peça acusatória. (mídia de fl. 281).

 O depoimento em face policial da ex-esposa da vítima, Sra. DINAURA LUZ 

MACIEL LOPES, também trouxe maiores elementos conectivos no sentido 

de ser o acusado o responsável pela lesão que acarretou a morte do Sr. 

IZAIAS RODRIGUES LOPES.

Assim, esclareceu:

 (...) Que conviveu maritalmente com ISAÍAS RODRIGUES LOPES por 

quatorze anos e quando este faleceu estavam separados há cerca de 2 

anos e quatro meses. (...). Que mora na zona rural mãe Maria desde 2005 

e sempre viveu tranquilamente no local, pois não havia crimes na região, 

entretanto, desde que “Maranhense” chegou na região começaram a 

ocorrer pequenos furtos. Que no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 

03h da manhã, estava sozinha em casa e acordou com o barulho dos 

animais domésticos, quando saiu fora de sua casa deparou com 

“Maranhense” parado dentro do quintal, bem próximo à área que do 

acesso a casa, sem camisa e com um facão em uma mão e uma lanterna 

em outra. Que em seguida gritou de susto e “maranhense” disse: “Vem 

aqui que quero falar com você”!, conseguinte correu para dentro de casa 

e trancou a porta. Que “maranhense” foi para frente da casa e disse: “Vim 

aqui para falar pra você falar praquele ex-marido seu largar de andar 

falando mal de mim”. Que “Maranhense” dizia: “Se você tiver arma aí não 

me atira, pois não vim pra roubar” e a declarante respondia: “Some da 

porta da minha casa e não volta mais”, “Isso não é hora de estar na porta 

da minha casa” e “ Sua tia sabe que você está na minha casa ?”. Que na 

manhã seguinte percebeu o rastro de “Maranhense” que iria até o padrão 

de energia e notou que este estava desligado. Que a declarante não sabe 

o motivo dessa ameaça a seu ex-marido. (escritos de fls. 31/32). (Grifo 

Nosso).

Em juízo, a testemunha Dinaura também foi firme e coerente em seu 

depoimento, atestando os esclarecimentos prestados anteriormente.

 Destacou que antes da chegada do Sr. José Ribamar à gleba PA. Mãe 

Maria, aquele era um lugar tranquilo, dando assim a concluir que com a 

vinda do acusado para o assentamento começaram a ocorrer pequenos 

furtos.

 Ressaltou, ainda, que no dia 27 de agosto de 2017, após as 03h, recebeu 

a visita inesperada do Sr. José Ribamar, em sua propriedade rural, o qual 

se apresentou armado com um facão e dizia que estava a procura do 

ex-companheiro da depoente (mídia de fl. 281).

Por sua vez, a Sra. Carmelita dos Santos Milhomem declarou em juízo ser 

prima do acusado, e que possui uma pequena propriedade na mesma 

gleba da vítima, a qual precisando realizar alguns tratamentos médicos e 

não tendo quem possa ficar na descrita terra, resolveu contratar seu 

primo, ora acusado, para ficar nos tratos e zelos em sua chácara.

Suscitou que Sr. José Ribamar permaneceu por cerca de 03 (três) meses 

na região, e que foi embora para seu Estado de origem (Tocantins), sem 

que ao menos tivesse avisado.

Esclareceu ainda, que a faca encontrada cravada na árvore de 

propriedade da vítima, com as inscrições “LM” no cabo era sua e estava 

sumida, dando a concluir que o acusado estava de posse dela.

Afirmou, ainda, ser de conhecimento do denunciado que a vítima possuía 

três motocicletas, bem com uma delas era seminova, sendo essa não 

encontrada no local do Latrocínio.

 O Policial Civil João Paulo Tavares declarou que após o conhecimento do 

fato, deslocou-se até o local. Informou que no local constatou a morte da 

vítima e, dado a isso, procurou acionar a POLITEC e, enquanto aguardava 

a chegada dos peritos, ouviu comentários de populares de que o 

denunciado seria o principal suspeito do crime. (mídia fl. 301).

Além disso, informou que no local do crime encontrou uma cápsula de 

calibre 22, no fundo da casa, um facão, uma faca com cabo grafado e um 

saco de farinha. Certamente objetos deixados para traz pelo denunciado.

 O denunciado em seu interrogatório perante este Juízo, realizado no dia 

25 de julho de 2018, confessou que ceifou a vida da vítima. Contudo, 

alegou que não teve a intenção de praticar o crime de roubo com resultado 

morte, e que somente realizou o ato, ante as ameaças perpetradas pela 

vítima.

 Outrora, tais afirmações não coadunam com as demais provas 

produzidas nos autos, que não deixam dúvidas quanto a prévia intenção 

do réu em subtrair a motocicleta NXR, Broz 160, Marca Honda, da vítima.

Assim, convém descrever seus depoimentos em juízo:

Eu fui na casa dele, cheguei lá, fiquei lá, por lá assim até ele chegar 

(IZAIAS), ai pensar que não eu vi o IZAIAS com um revolver calibre .22, 

esse mesmo, esse mesmo dele, e aí pensar que não ele mexendo nele 

aqui direto e aqui falando, quando pensar que não ele falando, rapaz você 

fez aquilo mesmo, em levar a vaca para mulher, e me falando que eu 

merecia morrer mesmo, rapaz aí quando ele virou as costas eu não contei 

não, eu peguei uma tora de pau e debrucei no pé de orelha dele, e ele caiu 

no chão, aí eu peguei a própria arma dele mesmo, eu fiz o assassino, foi 

com a própria arma dele mesmo. (mídia de fl. 301). (Grifo nosso).

 E, sob esse aspecto, é que denoto nos autos a existência de liame entre 

o evento morte da vítima e a intenção demonstrada em subtrair o bem de 

sua propriedade, uma vez que o réu foi a casa do ofendido com o fim 

específico de subtrair sua motocicleta.

Denota-se ainda que, logo após o ato criminoso, o acusado revirou a casa 

da vítima em busca de bens que pudessem ser de valor, bem como levou 

consigo a motocicleta do acusado Broz 160, Marca Honda, utilizando 

assim o mencionado bem para sua fuga até o município de Porto 

Nacional/TO, onde foi recuperada e apreendida em poder daquele.

Como se não bastasse, as informações dadas por José Ribamar são ricas 

em detalhes acerca do modo de operação, horário e local do delito, 

inclusive quanto à forma como o ofendido faleceu.

 É sabido que para a configuração do latrocínio “se exige dolo na conduta 

antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).”.

Sobre o tema:

“(...) Assinala-se também que o crime tipificado no artigo 157, § 3º, parte 

final, é especificamente um delito contra o patrimônio, segundo o qual o 

criminoso visa primeiramente atingir o patrimônio da vítima, sendo que o 

evento morte poderá decorrer da ação dolosa ou culposa, da violência 

empregada para efetuar a subtração ou ainda, para assegurar a 

impunidade do crime, exatamente como ocorreu na hipótese em tela. (...)” 

(TJESP - Revisão Criminal nº 0003448-59.2015.8.26.0000, 6º Grupo de 

Direito Criminal, rel. Des. Paiva Coutinho, j. 23.11.16).

Nesses termos:

 RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE UM AGENTE 

PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3.º, SEGUNDA 

PARTE DO CP E DE OUTROS DOIS INFRATORES NAS SANÇÕES DO ART. 

157, §2.º, I E II C/C ART. 14, II DO CP – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

1.1. ALMEJADA POR UM DOS RECORRENTES A DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMÍCIDIO – IMPOSSIBILIDADE – 

DEMONSTRADA INTENÇÃO DE SUBTRAIR OBJETOS ALHEIOS E O NEXO 

DE CAUSALIDADE ENTRE ESSE PROPÓSITO E A MORTE DA VÍTIMA – 1.2. 

REQUESTADO POR DOIS APELANTES A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

AUTORIA DELITIVA – NÃO CABIMENTO –CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS 

CONFIRMADAS EM JUÍZO POR DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS - 2. 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO 

DE DOIS AGENTES PELA PRÁTICA DO DELITO DE LATROCÍNIO, NA 

FORMA TENTADA, POR SER INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA 

COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES 

QUE ADERIRAM À PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE – PREVISIBILIDADE 

DO RESULTADO MAIS GRAVOSO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA 

DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 29, § 2º, IN FINE, DO CP – 2.2. 

PREQUESTIONAMENTO - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO 

MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Demonstrada por meio de provas judiciais a intenção do agente e de 

seus comparsas em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de 

causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, não há que se falar 

em desclassificação da crime de latrocínio para o de homicídio.

1.2.Em que pese as negativas de autorias sustentadas pelos recorrentes 

durante a realização da audiência de instrução e julgamento, as suas 

confissões extrajudiciais no sentido de que se faziam presentes no 

momento da infração penal agregadas aos depoimentos dos 

investigadores de polícia colhidos em juízo dão azo à manutenção do édito 

contraditório, porquanto, além de serem incontestes as suas 

responsabilidades criminais, há rigorosa observância aos princípios ao 

devido processo legal, à presunção de inocência, à dignidade da pessoa 

humana. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 11 da TCCR/TJMT. 2.1. 

Restando demonstrado que os agentes desejavam concorrer para a 

prática de crime menos grave (furto) e, ao contrário do corréu, não 

possuía o controle ou o domínio sobre a ação típica e nem mesmo 

participou ativamente da tentativa do delito agravado pelo resultado morte 

(latrocínio), é imperativa a manutenção do reconhecimento da cooperação 

dolosamente distinta em relação a eles. Contudo, tendo em vista que o 
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resultado mais grave era previsível na hipótese, diante do meio empregado 

para o exercício da violência no crime de roubo por ele aderido, é cabível a 

aplicação da causa geral de aumento de pena do art. 29, § 2º, in fine, do 

Código Penal.

2.2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação 

do voto os artigos elencados pelo i. Parquet em sede de razões e de 

contrarrazões recursais.

Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. (Ap 

30777/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018). (Grifo nosso).

 Nesse contexto, resta comprovado que o réu, mediante violência e grave 

ameaça com emprego de arma de fogo contra a vítima, subtraiu para 

proveito próprio uma motocicleta e, em razão da violência empregada, 

causou a morte do ofendido IZAIAS.

Não subsiste a tese da defesa em sustentar a ocorrência de legítima 

defesa, uma vez que o réu José Ribamar derrubou a vítima com uma 

paulada e, em seguida, atirou na cabeça dela. A dinâmica dos fatos 

revela, portanto, que não houve o uso moderado dos meios necessários 

pelo réu, nem uma agressão injusta, atual ou iminente do ofendido, a 

justificar o reconhecimento da excludente.

Saliente-se, outrossim, que não há que se falar em desclassificação para 

o crime de homicídio, eis que o conjunto probatório não deixa dúvidas de 

que a intenção do réu era praticar um crime de roubo, que resultou na 

morte da vítima IZAIAS.

Quanto a essa informação em que temos um homicídio consumado e uma 

subtração consumada, não se pode hesitar em afirmar que estamos diante 

de um latrocínio consumado, conforme entendimento jurisprudencial, 

senão vejamos:

Quando o agente pratica homicídio consumado e subtração patrimonial 

consumado e subtração patrimonial consumado, responde por latrocínio e 

não por homicídio. (TJMG, Ap. 1.0567.06.093729-7/001, 3º Câm). Crim., 

Rel. Antônio Carlos Cruvinel, pub. 16/01/20080. (Grifo nosso).

Enfim, consubstancialmente comprovada à materialidade dos fatos e a sua 

autoria, resta-me tão somente, aplicar-lhe as sanções pertinentes.

III. DISPOSITIVO

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, 

para condenar o acusado JOSÉ RIBAMAR CUNHA CARDOSO, já 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 157, § 3º, do Código Penal 

(latrocínio ou roubo qualificado pelo resultado morte), nos termos do artigo 

387 do Código de Processo Penal.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código penal, passo a 

dosar a pena:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

O Código Penal atribui para o crime de latrocínio a pena de reclusão de 20 

(vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.

 a) Culpabilidade: observo que o crime foi praticado de forma premeditada, 

o que revela um alto grau de reprovabilidade em sua conduta; b) 

Antecedentes Criminais: não possui maus antecedentes, visto que não 

pesa contra si condenação por crime anterior; c) Conduta Social: conduta 

social normal ao homem médio; d) Personalidade: é de caráter duvidoso, 

porém não pode ser considerada criminosa. e) Motivo do crime: é o desejo 

de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria objetividade 

jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; f) 

Circunstâncias do crime: são abomináveis, mas tendo em vista que tal 

circunstância qualifica o crime, deixo de valorá-la neste momento, sob 

pena de bis in idem; g) Consequências: as consequências do crime são 

comuns à espécie; h) Situação econômica do réu: não há elementos para 

aferi-la; i) Comportamento da vítima: em nada influenciou a prática do 

delito.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, uma desfavorável, 

é que fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.

Quanto à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena 

aplicada, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, e o valor unitário de cada um 

em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez 

que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu.

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há a incidência de circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), 

uma vez que o réu assumiu em parte a pratica do delito em juízo, conforme 

fundamentado no bojo dessa decisão. Por isso, reclama-se a atenuação 

da pena em 1/6 (um sexto), mas tendo em vista que a circunstância 

atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, 

passo a dosá-la em 20 (vinte) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

 Não há causas de diminuição, tampouco causas de aumento, pelo que 

torno em definitiva a pena aplicada, pois necessária e suficiente à 

prevenção e reprovação do crime.

 REGIME

Conforme o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, para 

fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena deverá ser 

computado o tempo de prisão provisória.

 Tendo em vista o disposto no artigo 1º da Lei nº. 12.736/2012, o qual 

acrescentou o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

considerando que o réu está preso preventivamente desde 04 de outubro 

de 2017, ou seja, há 11 (onze) meses e 08 (seis) dias, realizada a 

detração penal fica o sentenciado condenado a pena privativa de 

liberdade de 19 (dezenove) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao 

pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

 Em consonância com o artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 e o artigo 33, 

§§ 2º, “a”, e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da 

pena no regime FECHADO.

DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Nos moldes do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o crime foi 

praticado com emprego de violência e grave ameaça à pessoa. Mesmo 

porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se 

privam em praticar crimes violentos, de maneira que qualquer outra forma 

de cumprimento de pena que não seja privativa de liberdade mostrar-se-ia 

demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Suspensão condicional da Pena (Art. 77 do CP)

Por sua vez, também não cabe a suspensão da pena, consoante o 

disposto no artigo 77, caput, do Código Penal, haja vista que aplicada pena 

privativa de liberdade superior a dois anos.

 Do apelo em liberdade

Em atenção ao artigo 387, § 1º, do CPP, o réu não poderá apelar em 

liberdade, eis que persistem os fundamentos fáticos e jurídicos 

observados na decisão que decretou a sua prisão preventiva, ora 

robustecidos com a presente condenação. As circunstâncias do crime 

trazem requintes de crueldade, eis que o réu após atingir a cabeça da 

vítima com uma paulada ainda lhe desferiu um tiro, evidenciando a 

periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. Além disso, a 

prisão preventiva se faz necessária como forma de preservar a aplicação 

da lei penal, haja vista que é possível que o réu, em liberdade, venha 

tentar novamente a fuga, a fim de se eximir do cumprimento da pena.

 Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido 

preso durante toda a instrução e agora, condenado, viessem a recorrer 

em liberdade; em casos tais, assim se posiciona o STJ: Não se concede o 

direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a 

instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um 

dos efeitos da respectiva condenação (RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. 

Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446).

 Providências finais:

Deixo de condenar o réu nas despesas e custas processuais, tendo em 

vista sua condição econômica.

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1)- Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

2)-Oficie-se ao Cartório Eleitoral desta comarca, comunicando a 

condenação;

3)- Comuniquem-se os órgãos de registros;

 4)- Expeça-se guia de execução penal;

5)- após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134582 Nr: 1201-37.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lindamara da Silva Araújo, MASA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivam Sousa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as partes participaram da audiência agendada, 

firmando acordo, conforme termo acostado aos autos. Assim, devolvo os 

autos à Secretária para que seja encaminhado ao MPE para manifestação, 

sendo então dado normal prosseguimento ao feito, nos termos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 1084-80.2015.811.0017

 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: Kumakari Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Mylss Maria Vilela Guimarães - OAB:19401/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme substabelecimento e pedido de habilitação de advogado às fls. 

32/33, proceda a Serventia com o trâmite necessário para que as 

publicações/intimações vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se 

assim arguição de nulidade.

Ademais, intime-se o novo causídico habilitado, via DJE, para que 

providencie a DETERMINAÇÃO de fl. 30, no prazo exarado, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito.

Cumpra-se, com a máxima urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 134-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelomar Ferreira da Silva, Eva Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim, Nilza de Lourdes 

Dalla Nora Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Erivânia Ferreira da Silva - OAB:12434 - GO

 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 são 

hipossuficientes na forma dos artigos 98 e 99 do CPC. Intime-se a parte 

autora para o recolhimento das custas processuais, em 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial.A secretaria deverá observar os 

seguintes itens da CNGC:2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 

(trinta) dias, o fato será certificado pela secretaria, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor.2.14.2.2 – Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se int imar a parte para o f im de 

complementação.2.14.2.3 – O prazo a que alude o item 1 desta norma 

(2.14.2.1) será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita 

por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.Após, o 

recolhimento das custas, voltem-me conclusos.Defiro a prioridade de 

tramitação processual, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003. Desta 

forma, proceda a secretaria a inserção da tarja nos autos, conforme 

disciplina o item 2.3.21 da CNGC.Por fim, cumpra-se integralmente a 

decisão de fl. 87, no que tange ao desentranhamento da petição e 

documentos de fls. 58/86. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15364 Nr: 1780-97.2007.811.0017

 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: Analia Quintina Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o pedido formulado à fl. 145, intime-se a causídica subscritora para 

que aporte aos autos o contrato de honorários sobre o qual se refere.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32584 Nr: 1243-62.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raphael Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodomir Ferreira Pimentel - 

OAB:16415/GO

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAPHAEL GOMES LIMA, Rg: 5067423, 

Filiação: Amarildo Ardoso de Lima e Rilda Gomes Rodrigues Cardoso, data 

de nascimento: 12/05/1989, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO. 

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: Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia o réu como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, 

do Código Penal.

Despacho: Autos Cód. nº 32584Vistos. Inicialmente, constato que os 

presentes autos foram desmembrados, realizando a instrução processual 

neste, apenas em relação aos Réus Raphael Gomes Lima e Leônidas 

Gonçalves Pereira. Contudo, não constatei a apresentação da defesa 

previa pelos mesmos, motivo pelo qual, DETERMINO: I – Citem-se os Réus 

para apresentarem suas defesas prévias, conforme item 3 da decisão de 

fls. 250; II – Senhora Gestora, certifique quanto ao requerido pelo Parquet 

às fls. 406.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.São 

Félix do Araguaia - MT, 26 de setembro de 2016.Ivan Lúcio AmaranteJuiz 

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, Lucimar F.Rosa Costa, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 04 de outubro de 2016

Dilma Silva de Siqueira Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64066 Nr: 1136-22.2018.811.0098

 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: Adriano José Andrade

 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:

 , nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido 

Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, 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 
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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.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

.....Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 11 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1237-59.2018.811.0098

 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: Antonia Garcia Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Ortega Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro a liminar de reintegração de posse do imóvel descrito 

na inicial.Consigno que a tutela provisória pode ser revista a qualquer 

momento no processo.Designo data para audiência de conciliação em 08 

de OUTUBRO de 2018, às 15h 40min. CITEM-SE/intimem-se a parte 

requerida no endereço acostado nos autos, do teor da presente demanda, 

para comparecer na audiência de conciliação acima designada, bem como, 

se infrutífera e ou frustrada, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências do art. 

344 do CPC, observado, no que couber, o disposto no art. 183 do 

CPC.Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos, 

consoante dispõe o art. 334, CPC.Caso haja desinteresse na realização da 

audiência, deverá a parte requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, 

manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.Cientifiquem, 

na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do CPC.Na 

data aprazada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá 

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes 

para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o conciliador 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT 11 de setembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 1234-07.2018.811.0098

 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: LJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdAJ, DBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que as provas e documentos acostados nos permitem 

aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 

almejado, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.No mais, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA pela requerente LOUDES 

JUNQUEIRA DE ANDRADE em desfavor dos requeridos DAVI BAUDUINO 

DE ANDRADE JUNIOR e DAVIANE BALDUINO DE ANDRADE.Determino que 

os presentes autos processem-se em segredo de justiça nos termos do 

art. 189, II, CPC.Designo data para audiência de conciliação em 08 de 

OUTUBRO de 2018, às 15h20min.CITEM-SE/intimem-se a parte requerida 

no endereço acostado nos autos, do teor da presente demanda, para 

comparecer na audiência de conciliação acima designada, bem como, se 

infrutífera e ou frustrada, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências do art. 344 do 

CPC, observado, no que couber, o disposto no art. 183 do CPC.Consigno 

que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da data em que foi designada a audiência nestes autos, consoante dispõe 

o art. 334, CPC.Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá 

a parte requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.Cientifiquem, na mesma 

ocasião, as partes que, o não comparecimento injustificado na audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do CPC.Na data 

aprazada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o conciliador deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 11 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64294 Nr: 1251-43.2018.811.0098

 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: Rubilei Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que o 

Instituto Nacional do Seguro Social conceda/restabeleça o benefício de 

Auxílio Doença à parte autora, desde a data da cessação, ou seja, 

08/06/2018, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de 

descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias e após a 

implantação, percorra inicialmente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

ou enquanto persistir a enfermidade conforme perícia a ser designada, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 

246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) 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 CPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Da perícia 

médicaDefiro o pedido para determinar a realização de perícia médica, haja 

vista ser indispensável para deslinde final da presente demanda.Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº. 8702, ...Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 12 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52706 Nr: 798-24.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Machado Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 
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OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 798-24.2013.811.0098

Código: 52706

Vistos.

Considerando o petitório de fls. 139, reconsidero a decisão de fl. 138, 

revogando-a parcialmente no tocante ao restabelecimento do beneficio.

A sentença foi proferida às fls. 97/100, na qual foi concedida a tutela 

antecipada, determinando a implantação do beneficio de auxilio doença, o 

qual foi unilateralmente cessado pela autarquia Requerida, alegando 

decisão judicial (fl. 136), todavia, inexiste nos autos qualquer decisão 

determinando o cancelamento ou suspensão, ao contrário, na sentença 

em epígrafe fora ordenado a concessão em sede de antecipação de 

tutela.

Portanto, para dar fiel cumprimento à ordem judicial proferida nos autos, 

inobstante a interposição do recurso de Apelação, DETERMINO o 

restabelecimento do benefício cessado, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos deferido na sentença (fls. 97/100), sob pena de incorrer em crime 

de desobediência, sem prejuízo da multa diária que ora fixo em R$ 100 

(cem reais) por dia limitada a 30 dias, em caso de descumprimento.

Expeça-se o respectivo oficio/mandado à autarquia Requerida.

Consigno que a presente decisão não tem o condão de alterar a sentença 

proferida, mas sim, dar efetivo cumprimento à tutela antecipada concedida 

no bojo do julgamento, portanto, ausência de inovação nos autos, 

tampouco afronta ao exaurimento do oficio deste juízo.

Após expedição do aludido oficio, proceda-se com o cumprimento do 

restante da decisão de fl. 138, remetendo-se os autos ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

Porto Esperidião-MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56493 Nr: 949-19.2015.811.0098

 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): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos: 949-19.2015.811.0098

Código: 56493

Vistos.

Diante da ausência de Defensoria Pública nesta comarca, bem como da 

recusa de fls. 239, em homenagem ao principio constitucional da ampla 

defesa e contraditório, para viabilizar o exercício do direito de acesso à 

justiça, NOMEIO o douto advogado Dr. ERYKSON THYAGO PEREIRA DA 

SILVA, OABMT 22102, militante nesta Comarca com endereço na Av. 13 

de maio, 653, Centro – Porto Esperidião MT, CEP 78.240-000, para 

patrocinar os interesses do sindicado/requerida ANDERSON JOVIO DA 

SILVA, nestes autos, cujos honorários serão fixados conforme referência 

na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Intime-se o ilustre causídico da presente nomeação e para se manifestar 

nos autos no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 14 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64317 Nr: 1262-72.2018.811.0098

 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: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que o 

Instituto Nacional do Seguro Social conceda/restabelecer o benefício de 

Auxílio Doença à parte autora, desde a data da cessação/indeferimento, 

ou seja, 19/06/2018, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de 

descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias e após a 

implantação, percorra inicialmente no prazo de 90 (noventa) dias, ou 

enquanto persistir a enfermidade conforme perícia a ser designada, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 

246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) 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 CPC. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Da perícia 

médicaDefiro o pedido para determinar a realização de perícia médica, haja 

vista ser indispensável para deslinde final da presente demanda.Para a 

realização da perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº. 8702, celular: (65) 99642-6838, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias... Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 12 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62543 Nr: 190-50.2018.811.0098

 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: RdS, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 190-50.2018.811.0098

Código: 62543

Vistos.

Considerando a petição de fl. 38 e parecer do Ministério Público às fls. 

40/43, com fulcro no art. 753 do CPC, DEFIRO o pedido de prova pericial, 

para tanto determino que a equipe multidisciplinar deste juízo, realize 

avaliação da capacidade do interditando ROSEMEIRE RIBEIRO, no prazo de 

20 (vinte) dias.

 Atentem-se os especialistas da equipe, aos quesitos apresentados pelo 

Ministério Público (fl. 42/43), devendo os experts, complementar o laudo 

com outras informações pertinentes, próprias do caso em baila, 

principalmente quanto à incapacidade e seus respectivos limites.

A perícia ora deferida não obsta as demais provas a serem produzidas 

oportunamente, se necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52422 Nr: 541-96.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileide de Oliveira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 541-96.2013.811.0098

Código: 52422

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, após constatação da Secretaria 

deste Juízo, verifica-se a interposição do recurso de Apelação por parte 

da autarquia Requerida, bem como a apresentação das contrarrazões, o 

qual foi recebido no efeito devolutivo e determinado sua remessa ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conforme decisão de 

fl. 83.

Entretanto, foram praticados atos posteriores, a priori, incompatíveis com o 

interesse em recorrer, haja vista a execução das parcelas vencidas (fls. 

90/92); concordância por parte da Requerida quanto aos cálculos 

exequendos (fl. 95-verso) e sua consequente homologação às fls. 96, 

decisão esta, que a parte Requerida tomou ciência consoante disposto em 

fl. 98-verso.

Desta forma, para evitar futuras arguições de nulidades, em obediência 

aos princípios da economia e celeridade processual, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para determinar a notificação da parte Requerida para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à eventual desistência 

– ainda que tácita – do recurso interposto, ressaltando que o silêncio será 

interpretado como desistência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55804 Nr: 484-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VAdS, JASdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Destarte, considerando que a presente ação visa um provimento 

definitivo, o qual já se encontra efetivado, forte no disposto no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente feito, confirmando a 

liminar deferida (fls. 24/28), extinguindo o processo com resolução e 

mérito.Após o trânsito em julgado, proceda às baixas e anotações 

necessárias, arquivando-se o presente feito.Isento do pagamento de 

custas e honorários.P.R.I. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 02 de maio de 

2017.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31446 Nr: 232-32.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL HEUDO DE MONTE E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062 OAB/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31258 Nr: 45-24.2013.811.0080

 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: Vanuzia Moreira Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo L Dani, JULIA BEATRIZ MADEIRA DANI, 

Ivera Elsa Wochner, Valdivino José Pereira, ADAILTON OLIVEIRA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELO L DANI, Cpf: 18991890091, Rg: 

7054734582, brasileiro(a), casado (a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JULIA BEATRIZ MADEIRA DANI, brasileiro(a), casado (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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 

que a parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área 

descrita na petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não 

há custas ou honorários advocatícios (ausência de pretensão 

resistida).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, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 18 de setembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35817 Nr: 2430-11.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Jandaia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO RADUAN, 

para devolução dos autos nº 2430-11.2014.811.0079, Protocolo 35817, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31650 Nr: 73-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA KARULINY 

ALVES JOSEVICIUS, para devolução dos autos nº 73-92.2013.811.0079, 

Protocolo 31650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50051 Nr: 294-83.2018.811.0052

 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: Maria Gomes de Oliveira, Espólio de Sinval Alves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

07/11/2018, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 659-74.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Barbosa de Oliveira, Leiliane Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-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.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo 

prazo legal, eis que são beneficiários da Justiça Gratuita.RATIFICO o valor 

de R$ 880,05 (oitocentos e oitenta reais e cinco centavos), consoante 

fixado na decisão de nomeação do advogado dativo da parte autora (ref. 

23).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.: 44655 Nr: 1189-78.2017.811.0052

 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: Danieli Maldonado Vieira

 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 das informações prestadas pela Assistente Social desta Comarca 

à referência 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54690 Nr: 2836-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerry Adriano Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do 

CPC.DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA a cobrança dos boletos de n° 9 a 36 referentes ao empréstimo 

contraído (cédula de crédito n° 0111513950), sob pena de, em caso 

descumprimento, incidir multa diária no montante de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do 

artigo 6º, VIII, do CDC.DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC).INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a audiência 

conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.Obtida 

a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39791 Nr: 723-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 723-21.2016.811.0052 – Código nº 39791

Vistos etc.,

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 27 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H45MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório 

dos acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 1094-82.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1094-92.2016.811.0052 – Código 40517
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Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 27 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 16H30MIN, 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.: 41613 Nr: 1733-03.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Laurentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 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.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

Ademais, em consideração ao lapso temporal decorrido, abro 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.: 52264 Nr: 1307-20.2018.811.0052

 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: MGJ, JSdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 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.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo 

prazo legal, eis que são beneficiários da Justiça Gratuita.EXPEÇA-SE o 

mandado de averbação para o Cartório de Registro Civil.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.: 50930 Nr: 678-46.2018.811.0052

 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: EdSF, LMdS

 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.Condeno as partes ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo 

prazo legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.EXPEÇA-SE o 

competente mandado de averbação.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.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 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: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46910 Nr: 2378-91.2017.811.0052

 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: Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2375-39.2017.811.0052

 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: Adjanio Tessinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47065 Nr: 2486-23.2017.811.0052

 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: Washington Alves Dos Santos, Laudiceia Reis de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 594 de 630



Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon José Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira Dos Santos - 

OAB:OAB-MT 21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT - 

14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido 

de antecipação da tutela, AUTORIZANDO A IMISSÃO DOS AUTORES NA 

POSSE do bem localizado na Rua Araputanga s/n, Parque Alvorada, sob a 

Matrícula n° 3.151, fl. 01, do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Rio Branco, lote urbano com área de 340.63m2, n° 3, quadra 

D, desmembrado de uma área maior de 23.985,00m2, situado no neste 

Município, segunda atesta a Escritura Pública de fls. 18/19, mediante 

mandado de Imissão na Posse, concedendo ao requerido o PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS PARA DESOCUPAR O IMÓVEL. Para o caso de 

descumprimento da determinação por parte do requerido no prazo 

estipulado, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca. INTIME-SE a autora na pessoa do 

seu advogado, para a audiência conciliatória, e advirta as partes que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34744 Nr: 1271-17.2014.811.0052

 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: Francinilda Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34744

Vistos etc.,

À ref. 117, a advogada nomeada para representar em Juízo os interesses 

da parte autora, requereu que Gestor da Vara única da Comarca 

certificasse, transcrevo:

a. Quanto ao número de atos praticados por esta Advogada - ELLEN 

BARROSO VIARO - nos autos deste processo;

b. Quanto à existência ou inexistência de arbitramento integral ou 

proporcional de honorários advocatícios, pelo Magistrado, dos atos 

praticados por esta Advogada;

c. E, o motivo pelo qual a Vara Única deixou de emitir certidão de 

honorários advocatícios da Dra. Ellen Barroso Viaro, fazendo, no entanto, 

a certidão do advogado Dr (a). Cesar Luiz Branicio, OAB/MT nº 21.373 no 

dia 24 de maio de 2018.

É O NECESSÁRIO.

Insta mencionar que realmente não houve arbitramento, 

ratificação/retificação dos honorários advocatícios no momento da 

prolação da sentença, não havendo oposição de Embargos de Declaração 

referente a este ponto.

À ref. 108, o advogado nomeado em audiência para patrocinar os 

interesses da parte autora (ref.90), peticionou requerendo o arbitramento 

e expedição da certidão de honorários, motivo pelo qual este Juízo à ref. 

111 determinou a imediata expedição (ref. 116).

Portanto, recebo a petição de ref. 117 como pedido de arbitramento de 

honorário advocatício, e sendo assim, RATIFICO o valor de R$ 1.400,00 

(mil e quatrocentos reais), consoante fixado na decisão de nomeação do 

(a) advogado(a) dativo(a) da parte requerente, juntada na exordial.

EXPEÇA-SE imediatamente a certidão a favor do (a) advogado (a).

Após, ARQUIVE-SE procedendo às baixas necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54173 Nr: 2479-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudeir Juvência da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53387 Nr: 1997-49.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Jason Laet Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54000 Nr: 2384-64.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Zechetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 2384-64.2018.811.0052 – Código nº 54000

Vistos etc.,

Apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 13), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 27 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H15MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório 

dos acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 407-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, sobre o cálculo de ref: 38.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 361-53.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 Processo nº 361-53.2015.811.0052 – Código 35932

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 10 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 15H00MIN, 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.: 40981 Nr: 1348-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Michael de Almeida Silva Rok

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1348-55.2016.811.0052 – Código 40981

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE JANEIRO DE 

2018 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 Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - OAB:MT 

- 25084/O

 Processo n.º 2843-66.2018.811.0052 – Código: 54698

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a manifestação de ref. 39, DETERMINO a 

intimação pessoal do réu WAGLEYSON INÁCIO SANTOS para que informe 

se tem condições financeiras para contratar um advogado ou manifestar 

seu desejo de se ver patrocinado por defensor dativo. O Sr. Meirinho 

deverá CERTIFICAR no ato da intimação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1151-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pinheiro Bassedone, Marcos da Cruz 

Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, Lucy Rosa da Silva - OAB:2613-MT

 Diante do exposto, nos ditames do art. 361 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO a citação por edital do réu DOUGLAS PINHEIRO BASSEDONE, 

pelo PRAZO DE 15 DIAS e com fulcro no art. 312 e 313, inc. I, do CPP, 

DECRETO sua prisão preventiva.Desta feita, DETERMINO:1) EXPEÇA-SE o 

competente edital de citação;2) EXPEÇA-SE mandado de prisão em face 

de DOUGLAS PINHEIRO BASSEDONE, encaminhando-o às Autoridades 

Policiais responsáveis por seu cumprimento, incluindo-o também no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP;3) OFICIE-SE à Delegacia de 

Santa Maria/RS e à POLINTER do Estado do Rio Grande do Sul, 

encaminhando cópia do mandado de prisão preventiva expedido, 

considerando que no decorrer deste processo foram encontrados dois 

endereços do réu DOUGLAS pertencentes aos entes federativos 

mencionados.Transcorrido “in albis” o prazo de 15 dias, CONCLUSOS para 

as eventuais providências do art. 366 do CPP em relação ao réu 

DOUGLAS e análise da resposta à acusação apresentada à ref. 98 pela 

defesa do réu MARCOS.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55278 Nr: 3178-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE pessoalmente João Batista do Nascimento, suposto autor da 

violência, para que cumpra as determinações exaradas acima. Ademais, 

com fulcro no art. 101, inc. II, IV e V do ECA, DETERMINO:I - OFICIE-SE a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Branco/MT para 

proceder com a inclusão da adolescente E. R. do N. e de sua família em 

serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família, devendo ser encaminhado relatório MENSAL de 

atendimento a este r. Juízo, por 06 (seis) meses, bem como feita a 

REQUISIÇÃO de tratamentos psicológicos e médicos pertinentes, à 

Secretaria de Saúde desta urbe. II – OFICIE-SE a equipe interdisciplinar do 

Juízo, para que realize estudo/relatório psicossocial mensalmente, pelo 

período de 06 (seis) meses. Registre-se que no estudo deverão constar 

informações detalhadas acerca da atual situação da adolescente (e seus 

genitores/responsáveis), bem como quanto à estabilidade ou não 

comportamental e eventuais intercorrências negativas.III – Atente-se o i. 

Gestor, para que, com o aporte mensal dos relatórios, abra VISTA dos 

autos ao Ministério Público para acompanhamento. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 Autos n. 1454-80.2017.811.0052 (Código: 45094)

Vistos.

I) De pronto, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

II) Nos termos do artigo 528 do NCPC, CITE-SE a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado 

na exordial, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo legal, 

podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

IV) Caso a parte devedora pague a quantia devida, a ordem de prisão 

ficará suspensa ou se expedirá o Alvará de Soltura, caso já tenha sido 

efetivada a prisão civil.

V) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 VI) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

VII) CIÊNCIA/VISTA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS (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 RIO BRANCO CARTA DE CITAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000185-52.2018.8.11.0052; Valor causa: 

$19,089.98; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: ANDREIA 

FERREIRA DOS SANTOS Parte REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 09:00 , no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 455 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 398 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 

19 de setembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(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: 1000185-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 19 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: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000185-52.2018.8.11.0052; 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.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 327-80.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 26 

de Setembro de 2018 às 15h15min.

Acaso haja a necessidade de oitiva de testemunha/interrogatório do réu, 

expeça-se carta precatória ao juízo deprecado para que seja designada 

audiência com tal intuito.

 Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 327-80.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 22 (vinte 

e dois) de março de 2018, às 15h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

(a) Expeça-se carta precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, a fim 

de proceder com o interrogatório do réu GILMAR PEREIRA DA FONSECA, 

(Endereço: Rua Marcelino Pereira, nº 334, bairro Vila Mineira, 

Rondonópolis/MT) para comparecer à solenidade designada.

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público à fl. 03, em 

comum com a defesa.

(c) Cientifique-se o representante do Ministério Público. e a defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 210-84.2014.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno, Taeko Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dálvio Tschinkel - 

OAB:2039-OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rodeline Coquetti - 

OAB:OAB/MS 12.692

 Certifico que foi Designado o leilão no dia 22/11/2018 às 14:00 horas, e 

outra para o dia 30/11/2018 às 14:00 horas, do qual intimo as partes.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 567-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Garrido Barbosa, Alan Heleno de 

Souza, Marciano Pelizzeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Horácio da Silva - 

OAB:MT 4.816

 Intimo o advogado do réu do seguinte despacho: rocesso eletrônico nº 

567-93.2016.811.0032

Código nº 65197

Vara Única

Vistos em correição.

À vista dos fundamentos invocados no petitório de ref. 51, retiro de pauta 

a audiência outrora aprazada, determinando, por conseguinte, a nova 

assentada para o dia 27 de setembro de 2018 às 15h45min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73533 Nr: 1707-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tuitur Viagens e Turismo LTDA - ME, Valdecir 

Feltrin, Nivaldo de Araújo, Oiran Ferreira Gutierrez, Roberto Akio Mizuuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Ribeiro Junior - 

OAB:, Antonio Possas de Carvalho - OAB:, Elly Carvalho Junior - 

OAB:, Geraldo Fernandes Fidelis Neto - OAB:, Lourival Fernandes 

Stringheta - OAB:, Milton Alves Damaceno - OAB:, Ronaldo Luiz de 

Araújo - OAB:

 Certifico que foi Designado a primeira praça no dia 22/11/2018 às 14:00 

horas, e a segunda praça para o dia praça para o dia 30/11/2018 às 14:00 

horas, do qual intimo as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27433 Nr: 1873-10.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deosdeti Celino da Guia, Danilza Querina da Guia, José 

Maria da Guia, Daize Santina da Guia Cruz, Benedito Ricardo da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241/MT, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - MT - OAB:Mat. 1526582

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ e decisão de fl. 163, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestação 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16634 Nr: 1780-23.2005.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Rodolfo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Mara Albuquerque 

Felicio - OAB:MT/13.161

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente sobre o desarquivamento, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26383 Nr: 1272-04.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis de Oliveira Curvo Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre as correspondencias 

devolvidas, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28258 Nr: 1139-25.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Araújo de Siqueira-ME., Armando 

Araujo de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi Designado a primeira praça no dia 22/11/2018 às 14:00 

horas, e a segunda praça para o dia praça para o dia 30/11/2018 às 14:00 

horas, do qual intimo as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55710 Nr: 604-91.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdLG, ILdLFG, Ana Paula de Lima Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Emilio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Martins - OAB:654-A 

RO

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido sobre a penhora realizada às fls. 135/136 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 2734-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Filipe Maia Broeto Nunes - OAB:23948, Leo 

Catalá - OAB:17525, Ricardo S. Spinelli - OAB:OAB/MT 15204, Valber 

Mello - OAB:OAB/MT 8927

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do réu para 

comparecer na Audiência de Continuação redesignada para o dia 

04/10/2018, às 16:00 horas, no Edifício do Fórum desta Comarca de 

Rosário Oeste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 1314-14.2014.811.0032

 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): Valentino Carmo da Silva, Roberta Margarida 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para providenciar o regular prosseguimento da 

marcha processual, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73749 Nr: 1837-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Silva e Cruz, João de Deus 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 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 28 de fevereiro de 2019 às 

15h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64151 Nr: 151-28.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olimpia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução apresentando pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social-INSS, a qual se insurge acerca da conta de liquidação do 

julgado, mediante apresentação de novos cálculos.

 Com efeito, intime-se a parte Exequente para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, dizendo se concorda com os valores apresentados 

pelo ora Executado.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

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.: 55417 Nr: 399-62.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 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 28 de fevereiro de 2019 às 

13h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 198-02.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Patricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria 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 28 de fevereiro de 2019 às 

17h00min.

 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.: 25213 Nr: 204-19.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norzinho Amâncio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 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 28 de fevereiro de 2019 às 

14h30min.

 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.: 64312 Nr: 223-15.2016.811.0032

 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: Veridiana Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme o E-Mail recebido do Dr. Winston Carlos 

da Silva, em data de 13/09/2018, foi agendada a Perícia para o dia 

28/09/2018, às 17:00 horas, com o Requerido Orivaldo Rodrigues de 

Oliveira no Edificio do Fórum , situado na Av. Otávio Costa s/n, Bairro: 

Santo Antônio, na Cidade de Rosário Oeste-MT.Nos termos do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora da r. Perícia agendada para o dia 28/09/2018, às 17:00 h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83602 Nr: 2713-39.2018.811.0032

 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: Gilberto Eglair Possamai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira, Edson 

Luiz Zanchet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO MARTINS NAGIB - 

OAB:19015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:MT 22.166

 Vistos.

Considerando a decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, 

bem como que já há perícia designada a fim de solucionar a contenda, 

determino a expedição de mandado, a fim de dar cumprimento a decisão 

que suspendeu a liminar outrora concedida, intimando-se a parte 
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requerente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83878 Nr: 2840-74.2018.811.0032

 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: Sebastiana Eva do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumpriimento a decisão ref. 4, DESIGNO Audiência de Conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT,sito a Av. Otávio 

Costa s/n, ao lado da Prefeitura Municipal, no dia 30 de outubro de 2018 as 

14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 1516-54.2015.811.0032

 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: JOEL PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM cumpriimento a decisão ref. 30, DESIGNO Audiência de Conciliação a 

realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT,sito a Av. Otávio 

Costa s/n, ao lado da Prefeitura Municipal, no dia 30 de outubro de 2018 as 

14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 240-47.1999.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Prudente de Mello rep.pela invent. Elena 

C.Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judino Figueiredo Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silvério da Silva - 

OAB:11.2892/MT, Nelson Feitosa Jr. - OAB:8.656, Roberto Antunes 

Barros - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Certifico que foi Designado a primeira praça no dia 22/11/2018 às 14:00 

horas, e a segunda praça para o dia praça para o dia 30/11/2018 às 14:00 

horas, do qual intimo as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84490 Nr: 3152-50.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189 do 

Código de Processo Civil.

Desde já defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento 

no art. 98 e ss. do CPC.

No que concerne ao pleito de tutela antecipada, tenho que deve ser 

indeferido. Isso porque, como já sedimentado no âmbito jurisprudencial, o 

atingimento da maioridade, por si só, não induz à automática revogação do 

dever de prestar os alimentos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO - MAIORIDADE 

CIVIL QUE NÃO É MOTIVO DETERMINANTE DA EXTINÇÃO DO ENCARGO 

ALIMENTAR – NECESSIDADE DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O advento da maioridade não extingue, de forma 

automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser 

devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas 

relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do 

alimentado. Inviável a exoneração do alimentos por decisão liminar, quando 

não há presente prova cabal acerca de modificação na necessidade do 

alimentando. Necessária a produção de prova, a fim de propiciar plena 

análise do binômio necessidade-possibilidade. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do Código de 

Processo Civil.

Designe-se audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida

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.: 80372 Nr: 713-66.2018.811.0032

 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: EUFROSINA VITORINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação.Desde já, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

15h35min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 2419-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Saturnino dos Santos (menor), Rodrigo 

Máximo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O, Moacir Almeida de Freitas - OAB:727

 Vistos.

DANIEL SATURNINO DOS SANTOS e RODRIGO MAXIMO DE JESUS, já 

qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II (concurso 

de agentes) e inciso V (restrição de liberdade), do Código Penal.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada à citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP, consoante ref. 04.

 Devidamente citados, os acusados manifestaram ter patrono constituído, 

de acordo com certidão de ref.10.

Os réus foram intimados da decisão e apresentaram defesa prévia.

Neste ínterim, não sendo hipótese de reconhecimento da absolvição 

sumária do denunciado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h30min, devendo ser intimadas 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória (fl. 

03) e pela defesa nas peças preliminares (fl. 120 e 174), bem como as 

partes para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 
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pessoas e coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, que alterou o artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 84491 Nr: 3153-35.2018.811.0032

 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: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 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 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que dos elementos probatórios coligidos aos 

autos não se permite, 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.Com efeito, pelos 

fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.NOMEIO a Assistente Social deste 

Juízo para que, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, realize a perícia 

socioeconômica junto à residência da parte autora, a fim de avaliar suas 

reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado.CITE-SE o INSS, 

por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos 

autos para querendo contestar a presente demanda no prazo legal. Com a 

juntada dos respectivos laudos INTIMEM-SE desse logo as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências[...[

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84516 Nr: 3169-86.2018.811.0032

 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: ANIZIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção do 

benefício previdenciário de aposentaria por idade rural.

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 

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.

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/MT, 18 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84520 Nr: 3170-71.2018.811.0032

 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: ANATALIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da pensão por morte.

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 útil do 

processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não resta 

evidenciada, uma vez que os parcos 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.

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.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84524 Nr: 3172-41.2018.811.0032

 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: ANATALIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

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 

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.

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/MT, 18 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 3184-55.2018.811.0032

 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: ANTONIO BENEDITO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço 

profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, 

CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 876-17.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO em vista que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação realizada na data de 21 de agosto do ano em curso, 

começou-se a fluir o prazo de 15 dias para contestação, o qual findou-se 

na data de 12 de setembro 2018. A requerida deixou transcorrer o prazo 

sem resposta. Diante disso, nos termos da Legislação vigente e Provimeno 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71835 Nr: 737-31.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bortolotte Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PERES MARQUES, Leni Trindade 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 Em atenção a decisão proferida ref 49 , DESIGNO audiência de 

Conciliação a realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, 

Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no 

dia 30 de outubro de 2018 às 16:30 horas nos autos acima descrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 1726-42.2014.811.0032

 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: Claudete de Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Júlio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edna Sueli Pereira Santos - 

OAB:OAB-SP-111.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição promovida contra SEBASTIÃO JULIO DE 

SOUZA, o qual segundo informações contidas na certidão de ref. 53, teria 

falecido.

Em consulta ao sistema CEI-ANOREG, este magistrado verificou a 

veracidade da informação, eis que consta assento de óbito registro em 

nome do requerido no Cartório do 2° Ofício da Comarca de Nobres, o qual 

junto neste momento no processo, o que faz com que à presente ação 

seja extinta.

Ante o exposto, acolho a manifestação adas partes e julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, por ser a ação intransmissível, com 

fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC.

Revogo qualquer medida liminar ou antecipatória de tutela eventualmente 

deferida neste processo.

Sem custas.

Saem as partes intimadas.

Arquive-se, procedendo-se as anotações e baixas de estilos.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 2734-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Filipe Maia Broeto Nunes - OAB:23948, Leo 

Catalá - OAB:17525, Ricardo S. Spinelli - OAB:OAB/MT 15204, Valber 

Mello - OAB:OAB/MT 8927

 Vistos em correição.

Inicialmente, nos termos do artigo 209, §1° do CPP determino a inquirição 

do pai da vítima PAULO CEZAR DE BARROS, no endereço: Avenida 

Castelo Branco, casa com muro verde, próximo ao mercado Sabor do Sul, 

a fim de ser ouvido em audiência, considerando que foi referida pela vítima 

nessa audiência. Para tanto, redesigno audiência de continuação para o 

dia 04/10/2018 as 16:00, no fórum desta Comarca. Determino que no 

cumprimento do mandado, empreenda o diligente oficial de justiça esforços 

para localizar a referida testemunha.

Expeça-se, ainda, mandado de condução coercitiva para a inquirição da 

testemunha LURDES MARIA DA SILVA, na data aprazada, a qual foi 

intimada, mas não compareceu e nem apresentou justificativa.

Expeça-se mandado de intimação ao endereço Avenida Castelo Branco, 

residência com muro de cor verde, ponto de referência: próximo do 

mercado Sabor do Sul.

Aguarde-se cumprimento das cartas precatórias expedidas, devendo o 

gestor judicial da Vara Única, diligenciar para seu rápido cumprimento.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 567-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Garrido Barbosa, Alan Heleno de 

Souza, Marciano Pelizzeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Horácio da Silva - 

OAB:MT 4.816

 Processo eletrônico nº 567-93.2016.811.0032

Código nº 65197

Vara Única

Vistos em correição.

À vista dos fundamentos invocados no petitório de ref. 51, retiro de pauta 

a audiência outrora aprazada, determinando, por conseguinte, a nova 

assentada para o dia 27 de setembro de 2018 às 15h45min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24207 Nr: 1409-20.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juracy Juvina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ajomir Santos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseany Barros de Lima - 

OAB:7959/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado AJOMIR 

SANTOS DE ALMEIDA em relação ao delito de dano, o faço com o 

fundamento nos artigos 44, c/c 395, II do Código de Processo 

Penal.Ademais, constatada a ausência de justa causa para deflagração 

da ação penal, acolho o parecer Ministerial de p. 132/136, e promovo o 

ARQUIVAMENTO da presente QUEIXA-CRIME, por falta das condições da 

ação penal privada, qual seja a ausência de menção, no instrumento de 

procuração aportado à p. 11, do fato criminoso imputado ao 

querelado.Publique-se. Intime-se. Ciência ao ministério Público.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1238 Nr: 88-96.1999.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Paulino Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor de Genésio Paulino Dias 

pelo crime de Homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal), pelo 

fato ocorrido no dia 17/12/1998.

 À p. 311 aportou-se aos autos a certidão de óbito do indiciado, tendo o 

Ministério Público se manifestado requerendo a extinção da punibilidade do 

agente (p.312).

É o relatório.

 Decido.

Conforme relatado, o recuperando faleceu durante o curso do processo. 

A morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade prevista no art. 107, inciso I, Código Penal, face ao preceito 

mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como a cessação 

definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe término à 

existência da pessoa natural.

 Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do autor do fato faz também 

desaparecer a punibilidade, que não pode ser estendida aos seus 

familiares ou dependentes, em face do princípio da personalidade da pena, 

assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu, a extinção de punibilidade é medida 

que se impõe.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GENÉSIO PAULINO 

DIAS, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Publique-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84378 Nr: 96-43.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecimento na data de 18/10/2018 às 

14h00min, para a realização de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para que compareçam acompanhadas de suas testemunhas, 

independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58114 Nr: 1028-41.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURILAN FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705

 intimação da parte autora para comparecer em audiencia que sera 
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realizada no dia 17/10/2018, as 16h15min, conforme ref 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80434 Nr: 631-06.2017.811.0053

 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: SRDS, LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, III, b, do CPC/2015.O valor da pensão alimentícia, por 

exigência legal, deverá ser reajustado para manter o poder aquisitivo, 

conforme os reajustes do salário mínimo. Essa correção é necessária e 

está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o 

poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente. Sem 

custas, por se tratar de feito ajuizado pela Defensoria Pública Estadual. 

Sem honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem 

como a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 1568-16.2017.811.0053

 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: FCDDA, JDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de homologação de Termo de Acordo de Divórcio 

Consensual, pensão alimentícia, guarda e visitas, requerido pela 

Defensoria Pública Estadual, celebrado entre Fabiana Cristina Dias de 

Amorim Moura e José Domingos de Moura, envolvendo os menores Renato 

Amorim de Moura e Eliza Cristina Amorim de Moura, nos seguintes termos:

a) estão de acordo pela decretação do divórcio e o retorno do uso do 

nome de solteira pela Requerente, qual seja Fabiana Cristina Dias de 

Amorim;

b) declaram que não há bens a partilhar;

c) a guarda dos menores Renato Amorim de Moura e Eliza Cristina Amorim 

de Moura, será exercida na forma compartilhada, ficando sob a 

responsabilidade do genitor;

 d) As partes dispensam alimentos entre si e em favor dos infantes;

Mencionado pedido veio acompanhado de documentos.

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação judicial do acordo entabulado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

Sem custas, por se tratar de feito ajuizado pela Defensoria Pública 

Estadual. Sem honorários.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, 

arquivem-se.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 364-97.2018.811.0053

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Bradesco Financiamentos S/A 

em face de Clayton Cerqueira, sem, todavia, determinar o depósito do bem, 

em razão de sua recuperação já ter se efetivado, e com fulcro no art. 3º, 

§ 1º, do Decreto-Lei 911/69, consolido nas mãos da parte requerente a 

posse e domínio plenos e exclusivos do veículo aludido na prefacial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito a presente 

demanda, nos termos do art. 485, I do CPC.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do 

art. 85, § 2º, ultima parte, do Código de Processo Civil. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa na 

distribuição.Intime-se o autor por DJE. Dispenso a intimação do requerido, 

pela revelia.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82599 Nr: 1572-53.2017.811.0053

 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: JESSIKA SILVA SOARES, MARKUS VINICIUS PADILHA 

PINTO, ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO PADILHA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de homologação de Termo de Acordo de guarda e 

regulamentação de visitas, requerido pela Defensoria Pública Estadual, 

celebrado entre Jessika Silva Soares, Markus Vinicius Padilha Pinto e Ana 

Luiza da Conceição Padilha Pinto, em relação a menor Iza Gabrieli Silva 

Padilha Pinto, nos seguintes termos:

a) a guarda da menor Iza Gabrieli Silva Padilha Pinto, ficará sob 

responsabilidade da avó paterna, Sra. Ana Luiza da Conceição Padilha 

Pinto;

b) os genitores exercerão o livre direito de visita, mediante aviso prévio, 

respeitando sempre o melhor interesse da menor.

Mencionado pedido veio acompanhado de documentos.

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público emitiu 

parecer favorável à homologação judicial do acordo entabulado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 487, III, “b” do CPC/2015.

Sem custas, por se tratar de feito ajuizado pela Defensoria Pública 

Estadual. Sem honorários.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87849 Nr: 1553-13.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO DE LIMA, ROSINEI CANTU DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRCIO DA SILVA NOVAES, 

TRANSPORTADORA WILSON SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro José Guerra - 
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OAB:12.191-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de carta precatória para a oitiva do policial rodoviário federal 

Paulo Vinicius Barros de Assis.

Contudo, como cediço, o posto da PRF pertence à comarca de Cuiabá/MT 

e não Santo Antônio de Leverger/MT. Isto porque, o posto da PRF fica nas 

margens BR 364, KM 387.

 Infere-se do extrato retirado da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso, que o Posto Fiscal Flávio Gomes, onde se deu a abordagem 

policial pertence ao Município de Cuiabá-MT, sendo este o competente 

para análise do caso em tela.

Por fim, insta mencionar que a Lei Estadual n.º 10.403/2016 alterou os 

limites deste Município de Santo Antônio de Leverger, ocasião em que o 

local em questão, que já pertencia ao Município de Cuiabá, como visto, 

ficou ainda mais encravado naquela cidade (Cuiabá/MT).

Desta feita, verifica-se o caráter itinerante desta missiva, motivo pelo, 

DETERMINO seja encaminhada à comarca de Cuiabá/MT.

Comunique-se ao Juízo deprecante desta decisão.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72394 Nr: 834-36.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MANOEL DA ROSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O

 Vistos etc.

Intime-se o advogado de defesa para apresentar as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 58114 Nr: 1028-41.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURILAN FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Neurilan Fraga, apresentada por meio de 

advogado constituído, ocasião em que alegaram a incompetência deste 

Juízo, e, no mérito, postularam pela absolvição pela ausência de autoria, e, 

como tese subsidiária, pela concessão do perdão judicial.

Sem muitas delongas, REJEITO a alegação de incompetência deste Juízo, 

haja vista que o requerido não mais exerce cargo de chefe de executivo 

municipal da cidade de Nortelândia/MT.

As demais questões confundem-se com o mérito desta ação penal, e, 

como tal, mister sua cognição exauriente, não se falando em antecipação 

de mérito neste momento, sob pena de cerceamento do direito de 

produção de provas do Estado.

 Portanto, entendo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses 

da absolvição sumária (art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 

16h15min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a defesa (DJE), o réu e as testemunha 

Maria Eloiza dos Santos (policial civil desta comarca).

As testemunhas Inezita de Souza, Leila Marilsa e Josia Gomes Borges 

deverão ser inquiridas mediante carta precatória na comarca de 

Cuiabá/MT, o que faço em atenção ao Ofício nº 2154/2018-DOF (CIA nº 

0021984-33.2018.8.11.0000), que restou determinado pela E. 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT que devem ser expedidas missivas 

na hipótese em que haja deslocamento de comarcas para testemunhas, 

mister a expedição de carta precatória para a comarca da capital, mesmo 

sendo contígua.

Quando da expedição da missiva, a defesa do requerido deverá ser 

intimada, conforme determina a Súmula 273 do STJ.

No que toca a testemunha ELUISE DORILEO deverá, a defesa deverá 

trazê-la independentemente de intimação, vez que, quando da 

apresentação do rol, não informou o endereço da mesma. A ausência da 

testemunha na solenidade designada será interpretada como desistência 

da sua oitiva.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71122 Nr: 116-39.2015.811.0053

 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: GDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 798.208.401-04 - OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Vistos etc.

Ref. 41: Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 18/10/2018, às 14h00min.

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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 1866-13.2014.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, MAURO FELIX ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73173 Nr: 1189-46.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 41: DEFIRO o pedido de desarquivamento do feito.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, retornem os 

autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85404 Nr: 538-09.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH BATISTA NASCIMENTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Cite-se a requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84378 Nr: 96-43.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial da parte Autora, determino a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 18/10/2018 às 14h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74709 Nr: 40-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda dos menores Ana Claudia 

Viana dos Santos, Reinaldo Viana dos Santos, e Willian Viana dos Santos, 

formulada por sua genitora Claudia dos Santos, em face de Alcione Viana 

dos Santos, devidamente qualificados nos autos.

O processo teve seu trâmite regular, até que sobreveio a informação de 

transação amigável realizada entre as partes, em audiência de conciliação 

(ref. 31), posta à homologação, nos seguintes termos: “a guarda dos 

menores permanecerá definitivamente com a Requerente, sendo que o 

Requerido se compromete a efetuar o pagamento a titulo de alimentos aos 

infantes no montante de 22,8% sob o Salário Mínimo vigente, bem como 

arcará com 50% dos custos relacionados às despesas extraordinárias 

dos seus filhos, a serem depositados até o 12º dia de cada mês. Ainda 

restou estabelecido que as visitas serão livres”.

Instado à manifestação, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável à homologação do acordo (ref. 41).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a transação realizada, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015.

 O valor da pensão alimentícia, por exigência legal, deverá ser reajustado 

para manter o poder aquisitivo, conforme os reajustes do salário mínimo. 

Essa correção é necessária e está prevista no art. 1.710, do Código Civil, 

e visa a que se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova 

ação, periodicamente.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Sem honorários.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87756 Nr: 1522-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIO JOSÉ WENDPAP JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a declaração da parte Requerente, descabível o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 1551-43.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIANE CRISTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO FILHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 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 certidão de 

trânsito 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.: 87897 Nr: 1580-93.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que os documentos digitalizados que 

acompanham a petição inicial nos presente autos, se encontram totalmente 

ilegíveis, o que impossibilita a análise dos pedidos contidos na exordial, 

assim como impede o exercício do contraditório.

Sabe-se que o sistema utilizado na primeira Instância do Poder Judiciário 

Mato-grossense é o Apolo, que abarca os processo físicos e virtuais 
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nesta Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Entretanto, em matéria de processo judicial eletrônico, o Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 185/2013, que dispõe sobre a 

implantação do sistema PJe para processamento de informações e prática 

de atos processuais, bem como estabelece parâmetros para sua 

implementação e funcionamento.

Da referida resolução, salta o artigo 17, que diz respeito à qualidade dos 

documentos digitalizados e anexados ao sistema. Vejamos:

“Art. 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas 

serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos 

eletrônicos.

Parágrafo único. Quando a forma de apresentação dos documentos puder 

ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o 

juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente 

juntados.”

Assim, entendo, por bem, aplicar analogia no presente caso para 

DETERMINAR a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos que acompanham a inicial de forma legível, 

para posterior desentranhamento dos documentos anteriormente juntados 

(ilegíveis), sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72320 Nr: 792-84.2015.811.0053

 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: EUFROSINA DE ALENCAR TAQUES DIAS, GERALDINO 

FAUSTINO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Ref: 51: Com razão a Defensoria Pública.

 O recurso de apelação encontra-se incompleto, faltando páginas, o que 

impede o exercício do direito à ampla defesa e contraditório.

 Desta feita, INTIME-SE o requerido (UNIMED) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, colacionar o referido recurso de apelação corretamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78441 Nr: 1655-06.2016.811.0053

 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: NMDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 Vistos etc.

Transcorridos lapso temporal superior ao deferido em ref. 42, INTIME-SE a 

parte Autora para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, em termos 

de prosseguimento do feito.

A inércia ensejará a presunção de desistência a em relação a esta lide 

(art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 1231-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve prazo hábil para expedição de mandado de 

citação da parte Requerida, em tempo da realização da audiência de 

conciliação aprazada, REDESIGNO a referida solenidade para o dia 

16/10/2018, às 12h00min.

INTIMEM-SE as partes, bem como dê ciência a DP e ao MP.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-39.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 19 de setembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO PIRES DE MIRANDA (REQUERENTE)

FRANCINI CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 19 de setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: GONCALO 

PIRES DE MIRANDA Endereço: Rua b, 28, Nossa Senhora de Fátima, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001192-76.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: $14,976.13 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 

Hora: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GONCALO PIRES DE MIRANDA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: FRANCINI CORREA 
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DA SILVA OAB: MT24370/O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85742 Nr: 489-10.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919/O, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

de revisional de alimentos CONDENANDO o requerido Ademilson Martins 

Bonfá ao pagamento da pensão alimentícia mensal no montante de o 

equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do requerido, valor que 

atualmente corresponde a R$ 1.712,40 (mil setecentos e doze reais e 

quarenta centavos), com incidência sobre férias, décimo terceiro salário, 

verbas indenizatórias e verbas rescisórias, a ser descontado em folha de 

pagamento do requerido.Determino que se expeça oficio a empregadora 

do requerido, Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT, com 

sede na Avenida Sergipe, nº. 1156, Centro, CEP: 78285-000, para que 

proceda com desconto em folha de pagamento, efetuando os depósitos na 

conta corrente n. 9.231-1, agência nº. 2505-4 do Banco do Brasil.Sem 

condenação em custas e despesas processuais em face da Gratuidade 

da Justiça.Sem condenação em custas e honorários de 

sucumbência.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

ba ixas  e  anotações  necessár ias .Pub l ique-se .Reg is t re -se . 

Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 2989-20.2016.811.0039

 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: GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RUIZ MENEZES COSTA - 

OAB:155478 , FLÁVIO SANTANA CANÇADO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 

121.927, GUILHERME ROCHA COPURUÇO - OAB:98714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Intimação dos advogados das partes para que fiquem ciência da 

solicitação do alvará eletrônico n. 434780-3/2018 expedido em favor de 

Guichê Virtual Serviços de Internet Ltda no valor de R$ 229.295,23 

(Duzentos e vinte e nove mil duzentos e noventa e cinco reais), onde em 

atenção o provimento n. 68 de 03 de Maio de 2018, a parte contrária, 

querendo poderá apresentar impugnação ou recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 1968-38.2018.811.0039

 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: CLOTILDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUSA - 

OAB:PROC ESTADO, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1968-38.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 88783.

Vistos em correição.

Tendo em vista o descumprimento da decisão liminar em referencia nº. 26, 

com fulcro no dispositivo legal 497 do Código de Processo Civil, a pena é a 

constrição patrimonial no montante necessário ao cumprimento da tutela 

específica.

Desta maneira, defiro o pleito de bloqueio na conta corrente do executado 

(CNPJ 03507415/0007-30) no valor de R$ 57.262,00 (cinquenta e sete mil 

e duzentos e sessenta e dois reais).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 14/09/2018 e, em resposta obtida em 18/09/2018, 

ordem integralmente cumprida, gerando ID de vinculação sob nº. 

072018000012258659.

Expeça-se com URGÊNCIA alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada, e, 

DETERMINO que seja dada ciência ao advogado constituído, via DJE, 

devendo este informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento da 

quantia devida.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1267-77.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGERSON SIMÃO DE MATOS, CLICEIDE 

MORILHA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino que se dê vista a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal para que se manifeste requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57641 Nr: 1925-43.2014.811.0039

 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: ROSA DE LOURDES SILVINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 
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LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11605 Nr: 986-78.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROTAS VIAÇÃO DO 

TRIÂNGULO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONE - 

OAB:MG-6316-E, ALEXSANDRO NASCIMENTO - OAB:97285/MG, ELZA 

MARIA MODESTO CARRIJO - OAB:33864/MG, FRANCIELLY 

APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, LARISSA 

SOARES GUIMARÃES - OAB:128116, WALTER JONES RODRIGUES 

FERREIRA - OAB:61344-B/GO

 Intimação dos advogados das partes para que fiquem ciência da 

solicitação do alvará eletrônico n. 434780-3/2018 expedido em favor de 

Guichê Virtual Serviços de Internet Ltda no valor de R$ 229.295,23 

(Duzentos e vinte e nove mil duzentos e noventa e cinco reais), onde em 

atenção o provimento n. 68 de 03 de Maio de 2018, a parte contrária, 

querendo poderá apresentar impugnação ou recurso.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 302-50.2016.811.0078

 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: SENHOR DO MILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-PGE - OAB:

 Vistos etc.

SENHOR DO MILHO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA EPP, 

qualificada nos autos e por meio de advogado constituído, propõe 

cumprimento de Sentença em face do FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - 

EPP.

Proceda ao cartório distribuidor a correta classificação dos autos, para 

que conste como fase de execução.

Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial do artigo 535 do 

Código de Processo Civil/2015.

Intime-se o requerido, por meio de remessa VIRTUAL dos autos, eis que 

se trata de processo eletrônico.

Superado tal prazo, não havendo manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 4190-56.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Ante a certidão acostada, recolha-se as custas e taxas judiciais no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Escoado 

tal prazo, ou pago o determinado, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110832 Nr: 2541-56.2018.811.0078

 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: GFB, JEB, FB, SKB, LB, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845/MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071, 

RODRIGO ALVES ANAYA - OAB:208.022SP, THAIANE BLANCH 

BENITES - OAB:23.580-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais 

estampados no Código de Processo Civil vigente.Tendo em vista que os 

documentos carreados aos autos comprovam efetivamente que o 

inventariante é filho do cujus, nos termos do artigo 617 inciso II do 

CPC/2015 nomeio como Inventariante a Srª GOTTDRIED FLORIAN 

BÜHLMANN, o qual deverá prestar compromisso em cinco (05) dias e 

primeiras declarações nos vinte (20) dias subsequentes, consoante artigo 

620 do CPC/2015.Intime-se o INVENTARIANTE, para prestar compromisso 

e as primeiras declarações, no prazo acima assinalado.Com as primeiras 

declarações prestadas pela inventariante, tendo indicados todos os 

herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem indicados pelo 

inventariante, para que tomem ciência da presente abertura de inventário, 

para que se manifestem no prazo legal. Após, a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em vinte (20) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente.Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela 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.Após, ao Ministério Público Estadual, 

tendo em vista o interesse de menor.Intime-se.Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71377 Nr: 927-26.2012.811.0078

 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 ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESSOA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de ação monitória proposta por BANCO ITAÚ S/A em face de 

FRANCISCO PESSOA VIEIRA.

A parte autora requereu nas fls. 78 que fossem realizadas pesquisas nos 

sistemas BACENDJUD, RENAJUD, etc., sendo tal pedido indeferido por 

este juízo, tendo em vista que a mesma não demonstrou ter esgotado suas 

possibilidades de busca pelo endereço correto da parte.

Assim, determinada a intimação da requerente (fls. 79/81) para que se 

manifestasse acerca da apresentação de novo endereço do requerido, 
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manteve-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pela parte autora.

Isso porque houve intimação para que a parte autora desse andamento ao 

feito, porém manteve-se inerte.

 Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Eventuais custas pela parte requerente.

INTIMEM-SE.

 Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Sapezal/MT 18 de setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112395 Nr: 3475-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J3VCSAR, JAAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ESEQUIEL TEICHMANN - 

OAB:RS/86183, THAIS KERBER DE MARCO - OAB:RS/86448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a), para que no 

prazo de cinco (05) dias proceda o recolhimento das custas judiciais 

pendentes conforme certidão de ref. 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 2311-92.2010.811.0078

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR TANAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 

OAB:SP 122.626, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, NEURI LUIZ PIGATTO 

FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente destes autos através de seus 

procuradores, para efetuem no prazo de 05 dias o Recolhimento da 

Diligência do Sr. Oficial de Justiça na Carta Precatória nº 

1005923-3.2018.811.0002 distribúída para a Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande, devendo as guias serem 

emitidas através do site do E. Tribunal de Justiça e juntadas àquela Carta 

através do sistema PEA

 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, OEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as ultimas petições de ref. 36; 37; 38 e 46, REMETAM-SE 

IMEDIATAMENTE ao ministerio Público para manifestação.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113511 Nr: 4153-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA, JEANE SOUSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, PEDRO MUFFATO, 

mail terezinha baninski muffato, incorporadora água clara ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A, ELIANA DA COSTA - OAB:5447, ROSANGELA BORDINHAO 

BAIAROSKI - OAB:17408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistos etc.

Inicialmente, passo neste momento a analisar o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita efetuado pelo autor.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao autor o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

 a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, bem como o os demais 

documentos necessários para o deslinde do feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77785 Nr: 1846-44.2014.811.0078

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAEDSON FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 
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OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas pela 

parte autora.Com o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.Sapezal/MT, 18 de 

Setembro de 2018.CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76867 Nr: 1232-39.2014.811.0078

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJA, TCS, RAMDS, JJ, LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 Vistos em Correição

 Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa com 

pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de OSVALDO JOSÉ AMORIM, TATIANA C. MEIRA 

SANTOS, JANETE JARCZESKI, LUCIANE RODRIGUES PEREIRA e ROSELI 

APARECIDA MORRA DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em breve síntese, narra a inicial que o Requerido Osvaldo exercendo a 

função de Conselheiro Tutelar teria praticado ato de improbidade 

administrativa em razão do descumprimento reiterado de decisões judiciais 

e por ter ameaçado uma pessoa no exercício da função.

As demais Requeridas teriam praticado ato de improbidade administrativa 

por terem descumprido ordens judiciais de maneira reiterada.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/221.

A inicial foi recebida às fls. 223/230, tendo sido deferida a liminar para 

afastar o Requerido Osvaldo José Amorim do cargo de Conselheiro 

Tutelar.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação às fls. 

271/285 e 372/377.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas 

arroladas e colhido o interrogatório das Requeridas Tatiana C. Meira 

Santos, Janete Jarczeski, Luciane Rodrigues Pereira e Roseli Aparecida 

Morra de Souza, não tendo sido ouvido o Requerido Osvaldo, tendo em 

vista que ele não compareceu na oralidade, ainda que intimado.

Na oportunidade foram afastadas as preliminares arguidas pelas 

Requeridas e concedido prazo para apresentação de alegações finais.

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação 

em relação ao Requerido Osvaldo e a improcedência em relação às 

demais Requeridas.

A defesa do Requerido Osvaldo pleiteou a improcedência total da 

demanda, alegando a não comprovação do dolo. Subsidiariamente, em 

caso de condenação, requer a aplicação da pena mínima e o 

reconhecimento das atenuantes da confissão e reparação do dano.

A defesa das corrés reiterou o pedido ministerial requerendo a 

improcedência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A instrução processual obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

baseada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se à análise da pretensão inicial.

 A Lei de Improbidade Administrativa, nº 8.429, de 2.6.1992 - LIA, 

regulamentou o §4º, do art. 37 da Constituição Federal, o qual prevê o 

reconhecimento de condutas ilegais, imorais, fraudulentas e desonestas 

na Administração, perpetradas por agentes públicos e terceiros, e 

consequentemente aplicação das sanções legais, com escopo de 

preservar os princípios administrativos.

Em termos de estrutura normativa, a citada lei classifica os atos de 

improbidade administrativa em três tipos: I) atos de improbidade que 

importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º); II) atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízo ao erário (artigo 10); III) atos de 

improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

administração pública (artigo 11).

Alega o Ministério Público que os requeridos estariam sujeito às sanções 

do art. 12, incisos III da LIA, por terem reiteradamente descumprido 

decisões judiciais e ainda, no caso do Requerido Osvaldo, por ter 

ameaçado uma pessoa no exercício da função de Conselheiro Tutelar.

A tipificação dos atos de improbidade, em tese, perpetrados pelos 

Requeridos está previsto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, 

in verbis:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: (...)”

Já o art. 12, prevê em seu inciso III prevê a penalidade aplicável no caso 

de comprovação do ato de improbidade acima mencionado, vejamos:

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente. (grifei)”

Ressalto que houve a regularidade processual, oportunizada às partes 

produção de provas, com vista às finalidades da Lei 8.429/92.

Nesse sentido, o Ministério Público alega que os requeridos teriam violado 

os princípios da administração pública previstos constitucionalmente, 

notadamente os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Pois bem.

1 – DA CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

PERPETRADO PELO REQUERIDO OSVALDO JOSÉ AMORIM – FATO 1 e 2

Verifica-se do caso concreto que o Ministério Público pretende a 

condenação do Requerido Osvaldo por ato de improbidade administrativa 

aduzindo que ele ameaçou o Sr. Manoel Messias no exercício da função 

de Conselheiro Tutelar e na companhia das demais requeridas, também 

Conselheiras Tutelares à época, teria descumprido de forma reiterada 

ordem judicial.

Consta nos autos que o Sr. Manoel Messias teria comparecido na sede do 

Conselho Tutelar de Sapezal no dia 18/06/2014 solicitando auxílio para 

localização da certidão de nascimento da sua filha Ana Vitória.

Narra a exordial que o Requerido Osvaldo na ocasião teria tratado mal e 

falado em tom de voz alterado com o Sr. Manoel Messias.

Relata ainda que no dia 20/06/2014, por volta das 08h00min, o Requerido 

teria encontrado o Sr. Manoel Messias saindo da Secretaria de Saúde 

Municipal e teria perguntado se Manoel iria fazer uma reclamação formal 

contra o Requerido, e quando o Sr. Manoel respondeu que sim, Osvaldo 

teria lhe ameaçado dizendo que as crianças não eram filhas de Manoel e 

que sabia o que poderia fazer para prejudicá-lo.

Analisando as provas constantes nos autos observo que restou 

devidamente comprovado o ato de improbidade praticado pelo Requerido 

Osvaldo consubstanciado na ameaça perpetrada contra o Sr. Manoel 

Messias na função de Conselheiro Tutelar do Município de Sapezal.

Verifico que as declarações prestadas pela vítima Manoel Messias da 

Silva Filho em sede inquisitorial no Ministério Público, ratificadas em juízo e 

o boletim de ocorrências nº 2014.168918 registrado pela vítima juntado na 

fl. 33/34, aliados aos demais documentos que instruem a inicial são 

suficientes para comprovação do fato.

Também restou comprovada a conduta improba do Requerido no que 

concerne o descumprimento das decisões judiciais emanadas por esse 

juízo, acerca da necessidade de acompanhamento pelo Conselho Tutelar 

de visitas supervisionadas em processo de guarda.

Analisando detidamente as provas constantes nos autos, verifico que o 

arcabouço probatório é suficiente para a condenação do Requerido 

Osvaldo.

Existe nos autos documentos que comprovam que o Requerido 

descumpriu deliberadamente as decisões judiciais emanadas por esse 

juízo que determinavam o acompanhamento das visitas supervisionadas 
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pelo Conselho Tutelar em processos atinentes a discussão de guarda, de 

modo que tal situação caracteriza ato de improbidade administrativa.

Conforme já alinhavado nesta sentença, para configuração de ato de 

improbidade administrativa é necessária a comprovação do dolo do 

agente, o que se verifica no caso em análise, visto ainda que intimado 

para cumprir as decisões judiciais, fez oposição ao entendimento do 

magistrado antecessor e deixou de promover os atos necessários ao fiel 

cumprimento da determinação judicial.

Nota-se que o Requerido redigiu documentos nos quais aduz não ser de 

responsabilidade do Conselho Tutelar o acompanhamento de visitas 

supervisionadas, contudo tal entendimento não tem o condão de isentar o 

Requerido da responsabilidade que sobre ele recai pelo descumprimento 

da ordem emanada por esse juízo, sem qualquer respaldo legal para tanto.

Uma vez comprovado o fato, resta verificar se ele se enquadra como ato 

de improbidade.

Não há dúvidas de que a conduta do requerido ofende frontalmente os 

princípios da moralidade, da probidade e da ética profissional.

No caso em apreciação, pretende o representante do Ministério Público 

Federal enquadrar a conduta do requerido no disposto no artigo 11, caput, 

da Lei 8.429, de 02/06/1992:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:

[...]”

Impende salientar, de início, que, para configuração do ato de improbidade 

prevista no art. 11, afigura-se imprescindível a presença do elemento 

subjetivo, qual seja, do dolo e a má-fé como condição sine qua non para a 

aplicação das sanções cominadas no art. 12, inciso I ou III, da Lei 

8.429/92.

Considerando a conduta do Requerido de ameaçar a vítima 

aproveitando-se da função que ocupava enquanto Conselheiro Tutelar, e 

utilizando-se das informações que possuía em razão do exercício do 

cargo, no intuito de intimidá-la e coagi-la a não apresentar reclamação 

formal contra ele, bem como descumprir deliberada e injustificadamente as 

decisões proferidas por esse órgão judicante, constato que a conduta não 

escapa da subsunção ao caput do art. 11 e inc. I da Lei de Improbidade, 

atentando os princípios da Administração Pública , por violação dos 

deveres de moralidade, ética profissional, legalidade e lealdade às 

instituições.

 Diante disso, reputo que a conduta praticada pelo requerido configura 

improbidade administrativa, à luz do que dispõe o art. 11, caput, da Lei de 

Improbidade.

1.1 - DA SANÇÃO PELO ATO DE IMPROBIDADE

A Constituição Federal, em seu art. 37, parágrafo quarto, estabelece as 

sanções cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

“Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e 

o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.”

No âmbito da legislação infraconstitucional, essas penas foram reguladas, 

especificamente, pelo art. 12 da Lei 8.429/92, cabendo ao juiz observar a 

devida proporcionalidade ao aplicar a sanção.

Assim, a proporcionalidade, tão presente na dosimetria penal, surge como 

uma garantia do requerido, diante da improbidade administrativa, senão 

vejamos o § único do art. 12 da Lei 8.429/92:

“Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará 

em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente”.

In casu, o Ministério Público Estadual requer a condenação do Requerido 

no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade.

Delineados os parâmetros em relação à aplicação da sanção, doravante 

passamos à valoração da conduta do requerido.

No tocante à perda da função pública, verifica-se que se aplica ao caso, 

tendo em vista que, embora o Requerido ocupasse a função de 

Conselheiro Tutelar, que não se trata de cargo público efetivo, tal medida 

se faz pertinente considerando que ele foi afastado da função 

liminarmente, devendo a liminar deferida nas fls. 223/230 ser confirmada.

Quanto ao ressarcimento ao erário, esse não é cabível ao caso, pois não 

houve prejuízo econômico para a Administração Pública, o que, por outro 

lado, não impede a aplicação da multa civil, a fim de que seu caráter 

educativo seja cumprido.

Em relação às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, entendo que 

elas não teriam qualquer efeito prático em relação ao demandado, já que 

não há nos autos a notícia de que ele tenha a pretensão de concorrer a 

algum cargo eletivo ou de que ele receba ou tenha a intenção de receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do poder público.

Assim, para que seja garantida a efetiva responsabilização do agente 

público pela prática do ato ímprobo em análise e considerando-se a 

gravidade das condutas, entendo razoável a aplicação de pena de multa 

administrativa no valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração 

recebida pelo Requerido à época dos fatos.

2 – FATO 2 – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS TATIANA, 

JANETE, LUCIANE E ROSELI – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO

 Conforme alegado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, a 

ação deve ser julgada improcedente em relação às Requeridas Tatiana C. 

Meira Santos, Janete Jarczeski, Luciane Rodrigues Pereira e Roseli 

Aparecida Morra de Souza, pois restou comprovada a ausência de dolo 

na conduta delas.

Nota-se que as Conselheiras Tutelares agiram à época de acordo com as 

determinações do Requerido Osvaldo, ao qual eram subordinadas, 

afastando-se assim o dolo específico na prática do ato ilegal, necessário 

para a condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da ação civil pública de improbidade 

administrativa, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para (i) CONFIRMAR a liminar deferida nas fls. 223/230; (ii) AFASTAR a 

penalidade por ato de improbidade administrativa em relação as 

Requeridas Tatiana C. Meira Santos, Janete Jarczeski, Luciane Rodrigues 

Pereira e Roseli Aparecida Morra de Souza, bem como (iii) CONDENAR o 

Requerido Osvaldo José Amorim pela prática de ato de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, pelas condutas 

praticadas em prejuízo da moralidade, legalidade, lealdade e ética 

funcional, ao ameaçar o Sr. Manoel Messias da Silva Filho, em função do 

cargo e descumprir injustificadamente decisões judiciais, aplicando-lhe, 

para tanto, a pena de (i) perda do cargo ou função e (ii) pagamento de 

multa civil no importe no valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração 

percebida pelo requerido à época do fato, atualizados com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se o INPC-IBGE para 

correção monetária a contar do dia 20/06/2014 (data do ato).

A multa reverterá ao Município de Sapezal (art. 18 da Lei n. 8.429/92), 

pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

ISENTO o Requerido de custas e despesas processuais nos termos da 

LIA, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo 

Requerido Osvaldo José Amorim, que vai deferido nos moldes do art. 98, 

do CPC, pois analisando os autos não vislumbro a existência de elementos 

que obstem a concessão da benesse.

Transitada em julgado a sentença, oficiem-se às Administrações Federal, 

Estadual e Municipal quanto às determinações pertinentes acima 

determinadas, sem prejuízo do cadastramento do nome do requerido no 

“Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ”, bem como 

remeta-se os autos ao Ministério Público e Prefeitura de Sapezal para 

apresentação de cálculo atualizado e execução da multa imposta, que se 

fará por simples cálculo, com base nas determinações acima 

consignadas, donde será apurado o montante exato da condenação em 

prol do Município de Sapezal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Em seguida, com o trânsito em julgado, vistas ao Ministério Público e ao 

Município, pessoas jurídicas interessadas, para que promovam a 

execução da presente sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 18 de setembro_.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38470 Nr: 762-47.2010.811.0078

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IR COSTA TRR, ITAMAR RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VOLPI - OAB:533-RO, 

KÁTIA COSTA TEODORO - OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Vistos etc.

Na sentença de fls.171/175 onde foi julgado improcedente o pedido 

formulado pelo autor, restou determinado o pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios à parte autora, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais).

Tal sentença transitou em julgado conforme certidão de fls.193, e os autos 

foram remetidos ao arquivo.

Houve pedido de juntada de procuração e de desarquivamento dos autos 

pela parte autora (fls.196), porém diante da inércia, voltaram-se ao 

arquivo.

As fls. 204/207 houve juntada de petição, requerendo o desarquivamento 

do processo para o cumprimento de sentença.

Desta forma, RECEBO o petitório de fls. 204/207 como cumprimento de 

sentença, eis que atendidos os requisitos legais

Assim, na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 5.149,45 (cinco 

mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), valor 

este já corrigido conforme cálculo de fls. 207v.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Publique-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113607 Nr: 4212-17.2018.811.0078

 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: IRANEIDE COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Vistas,

Remeta-se ao NAT com urgência.

Com o retorno, vistas ao Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113585 Nr: 4197-48.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOS SANTOS REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto, com fulcro no art. 325, §1º, II, do CPP, REDUZO a fiança 

arbitrada, fixando-a no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), por entender que a quantia é razoável diante das condições 

financeiras do flagrado e proporcional considerando seus objetivos e as 

circunstâncias do caso concreto.Com o pagamento da fiança, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de PEDRO DOS SANTOS REGO, 

qualificado nos autos, devendo ele ser advertido de que deverá cumprir 

as condições que fixo nesta oportunidade:1- Comparecimento a todos os 

atos do processo, bem como manter endereço atualizado;2 – Proibição de 

manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive 

aplicativo de mensagens.DEVERÁ o acusado ser ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

implicar aplicação de outras medidas que garantam a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento e INDAGAR o acusado seu endereço 

exato, certificando tudo nos autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 1068-06.2016.811.0078

 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: ELEANDRO CASMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO DO 

AUTOR, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do CPC para:I) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por 

danos materiais referente às parcelas de número 09/48 à 29/48, 

totalizando 21(vinte uma) parcelas no valor de R$ 1.563,29(mil quinhentos 

e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) cada parcela, acrescido 

de correção monetária e juros legais a contar da data do pagamento de 

cada parcela.II) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.800,00(oito 

mil e oitocentos reais) referente a entrega do GOL PLUS, acrescido de 

correção monetária e juros legais a contar da entrega efetiva do veículo 

ocorrida em 23/09/2017 (data de assinatura do contrato).III) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais bem como 

honorários advocatícios que fixo com fundamento no artigo 85 § 2 do CPC 

em 10% do valor da causa atualizado da causa.IV) JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO nos termos do artigo 487, I do 

CPC/2015.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34318 Nr: 1658-61.2008.811.0078

 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: ANGELA APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA BEATRIZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO

 Vistos etc.

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.
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Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença.

O Juizado Especial como já sabido, é um rito célere, onde incumbe às 

partes indicarem claramente seus pedidos, no caso em tela os bens de 

penhora, não competindo a este juízo a busca incessante de bens para 

satisfação do crédito.

 Logo, constato nos autos que não há manifestação clara da indicação 

dos bens até o momento, podendo-se concluir pela ausência de bens em 

nome do executado.

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95, a extinção do feito é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 53, §4º, da lei nº 9.099/95.

Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

 Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publicada no sistema PROJUDI.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Sapezal/MT, 18 de Setembro de 2018.

 Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 965-48.2016.811.0094

 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: Antonio Silva Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23661 Nr: 321-42.2015.811.0094

 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: GCAG, MdOAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Diante da manifestação e comprovantes de pagamentos de fls. 90/122, 

remetam-se os autos à contadoria para que proceda ao cálculo das 

pensões atrasadas, com os descontos daquilo que consta como pago, 

conforme declarações de fls. 90/122 e fl. 123.

 Após, intime o executado para cumprimento, no prazo de 03 (três) dias, 

quanto ao valor remanescente, bem como sobre a manifestação de fls. 

123/126, sob pena de ser decretada a prisão civil.

 Quanto a alegação trazida pelo executado de que efetuou o pagamento 

do débito alimentar, acostando aos autos comprovantes de pagamentos, 

intime-se a parte exequente para informe nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, se o devedor adimpliu o débito alimentar referente aos meses de 

setembro e dezembro de 2016.

 Após, decorrido o prazo, voltem-se os autos novamente conclusos para 

outras deliberações.

Ciência ao ministério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21544 Nr: 914-42.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Lima Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, designei audiência de conciliação nos presentes 

autos, para o dia 28/11/2018, às 17h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 645-81.2005.811.0094

 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: Adilson Luiz Lemanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sequóia Administração e Empreendimentos 

Ltda, Volnei Celuppi, Adair Bressan, Ivone Camatti Celuppi, Sandra Maria 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Maurício Barbosa 

Pavão - OAB:OAB/SP 128.175

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição das CARTAS 

PRECATÓRIAS expedidas para as Comarcas de Sinop-MT e Guarantã do 

Norte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22830 Nr: 745-21.2014.811.0094

 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: IRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Impulsio os autos para intimação das partes na pessoa de seus 

advogados acerca da audiência de conciliação designada nos presentes 

autos, para o dia 31/10/2018, às 17h10min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, LUCIANO NITATORI - OAB:172926, Mario 

Lorival de Oliveira Garcia - OAB:97.432-SP, William Douglas Lira 

Oliveira - OAB:282.727 SP
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 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

212/214, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 209/210:"(...)Posto isso, RECONHEÇO a CONEXÃO dos 

processos de códigos 25933 e 23825, os quais já se encontram apensos, 

tramitando em mesma fase processual, sendo assim, verificando que 

ambos os processos estão em ordem, DECLARO OS FEITOS SANEADOS, 

fixando como pontos controvertidos: a) a posse do autor José dos Santos 

Neto, em relação a 121,00ha, da área total do condomínio de 

7.356,3646ha, denominado Fazenda Santa Maria; b) o esbulho perpretado 

pelos requeridos Ricardo Seiji Hayashi e sua esposa; c) as perdas e 

danos advindas com o aludido esbulho; d) o cabimento dos danos morais; 

e) a procedência do pedido de cobrança de aluguel rural, formulado por 

José dos Santos Neto e Ilma Pais dos Santos, em face de Ricardo Seiji 

Hayashi e outros qualificados no processo cód.: 25933; f) o valor que 

referido aluguel alcança.

Posto isso, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para o feito em 

apenso (cód.: 25933), para que surta os efeitos legais e, restem 

saneados ambos os processos, passando, doravante, a serem instruídas 

em conjunto.

No mais, INTIMEM-SE as partes de ambos os feitos, via DJE, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem, 

caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada 

a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC.

 Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, LUCIANO NITATORI - OAB:172926, Mario 

Lorival de Oliveira Garcia - OAB:97.432-SP, William Douglas Lira 

Oliveira - OAB:282.727 SP

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

225-verso, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte 

requerida não se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 209/210:"(...)Vistos em correição.

 Considerando que as partes postularam pela produção de prova em 

audiência, DECIDO: DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13hs30 min. Intimem-se as partes via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA) para apresentarem, o rol de testemunhas 

que irão depor em Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os requisitos 

do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus 

probatório do Art. 373 do CPC. Consigno que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, por fim, 

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32330 Nr: 1267-09.2018.811.0094

 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: EDdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, designei audiência de conciliação nos presentes 

autos, para o dia 05/12/2018, às 17h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23661 Nr: 321-42.2015.811.0094

 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: GCAG, MdOAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA proposta 

pelo Ministério Público em favor dos interesses indisponíveis da menor 

Gabrielly Cristina Anacleto Gouveia.

O feito tramitava regularmente quando, às fls. 133, o Ministério Público 

comunicou que o executado realizou o pagamento do débito alimentar que 

outrora se encontrava em aberto, de modo que, pugnou pela extinção do 

feito.

Após, foram os autos remetidos à conclusão.

Decido.

Com efeito, pelo que consta dos autos, sobretudo em razão da 

manifestação encartada às fls. 133, tendo a parte interessada dado plena 

quitação aos débitos cobrados, resta-me extinguir o feito.

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA a presente execução de alimentos, isto 

com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC/15, sem custas 

ou despesas processuais.

Determino o recolhimento e devidas baixas de eventual mandado de prisão 

que conste em desfavor do executado, apenas em relação ao presente 

feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 615 de 630



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 939-13.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josy Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no prazo 

de 05 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60991 Nr: 2966-27.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, DILVANI LUIZ 

BRUM, CARLA FÁTIMA TEO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento ou 

entrega da coisa, razão pela qual impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para que no prazo de 15 dias 

informe se os executados citados efetuaram o pagamento ou não. Na 

hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, promovo a intimação da 

parte exequente, para recolher a diligência do Oficial de Justiça 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, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

busca e apreensão do bem, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 23-47.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, Márcio Carderalli, AILTON 

CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Avenida Rio de Janeiro, nº. 223, Centro, Tapurah/MT - Fone: (66) 

3547-1854

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 23-47.2011.811.0108 - CÓDIGO Nº 25419 - NÚMERO/ANO: 

9/2011

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADOS: RODRIGO CARDERALLI; MÁRCIO CARDERALLI e AILTON 

CARDERALLI

Pelo presente, faz saber a todos, que será levado à arrematação em 

primeira e segunda praças, o bem de propriedade do Executado AILTON 

CARDERALLI, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 28 de setembro de 2018, às 10:00 horas, por preço não 

inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 28 de setembro de 2018, às 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: O leilão será realizado através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Imóvel Rural com a área de 84,24ha (oitenta e quatro hectares e 

vinte e quatro ares), desmembrado de área maior, constituída pelo Lote nº 

37, do Projeto de Colonização Tapurah I, município e Comarca de Tapurah, 

Estado do Mato Grosso, com os seguintes limites e confrontações: 

Marcos: 1-2, rumos 28º30’00”SE, distância 450,00m; Marcos 2-3, rumos 

88º03’00”NW, distância 2.450,00m; Marcos 3-1, rumos 1º57’00”NE 

distância 360,00m; Marcos 4-1, rumos 88º03’00”SE distância 2.230,00m. 

Limites e confrontações: Norte: Lote 36; Sul: Lotes 38 e 42; Leste: Antiga 

Estrada da Agrolasa e Lotes 30 e 31; Oeste: Lote 98. Cadastro do imóvel 

rural: 901.385.002.380-5, área total (ha): 368,8000; Módulo Rural (ha): 

33,1125; Nº módulos rurais: 1,51; Módulo fiscal (ha): 100,0000; Nº 

Módulos fiscais: 3,6800; FMPa(ha): 4,0000; NIRF: 6.427.636-8. A área 

possui cerca de 60% (sessenta por cento) em área aberta para atividade 

mista de lavoura e pasto, contendo um barracão de pré-moldado e 

cobertura de zinco, medindo aproximadamente 25 x 20m. Avaliada por 220 

sacas de soja. Imóvel matriculado sob o nº. 134 no Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Tapurah/MT (antiga Matrícula 1030 do 

CRI de Lucas do Rio Verde/MT).

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 926.640,00 (novecentos e vinte e seis mil 

seiscentos e quarenta reais), em 23 de setembro de 2014, atualizado para 

R$ 1.343.628,00 (hum milhão trezentos e quarenta e três mil seiscentos e 

vinte e oito reais), em 27 de agosto de 2018.

DEPOSITÁRIO: AILTON CARDERALLI

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 604.360,36 (seiscentos e quatro mil trezentos e 

sessenta reais e trinta e seis centavos), em 31 de julho de 2014.

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A; Hipotecas em 

favor da Amaggi Exportação e Importação Ltda; Consta área de 

preservação de floresta, onde a área de 50% fica gravada como de 

utilização limitada, nela podendo ser feito apenas exploração racional com 

regime de manejo sustentado e devidamente autorizado pelo IBDF. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação, a comissão será 

devida no percentual de 6% (seis por cento) do valor do bem arrematado. 

Em carro de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2,5% 

(dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: 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 do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMA DE PAGAMENTO:

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 
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lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados RODRIGO 

CARDERALLI; MÁRCIO CARDERALLI e AILTON CARDERALLI, e seus 

respectivos cônjuges se casados forem, MARIA DE LIMA CARDERALLI, 

na qualidade de meeira do imóvel penhorado, 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. Tapurah/MT, 28 de agosto de 2018. Eu, _______________ 

Jucileine Kreutz de Lima, Gestora Judiciária, o subscrevo e assino.

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 1071-94.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane de Faveri kirnev - 

OAB:MT 24103/O

 Impulsiono os autos para intimação da douta advogada nomeada a parte 

requerida, Dra. Daiane de Faveri Kirnev, OAB/MT 24103/O, para 

manifestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26249 Nr: 853-13.2011.811.0108

 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: Valdir Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-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 requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33923 Nr: 171-69.2007.811.0085

 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: EVA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64588 Nr: 843-91.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE RODRIGUES DA SILVA, PAULO 

HENRIQUE LEITE BRANDÃO E OUTROS, JOSMAR KEIK APARECIDO DA 

SILVA, VALDEIR MIGUEL DA SILVA, CLEONICE DE SOUZA ROCHA, 

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, GISIANE ALVES DE OLIVEIRA, REINALDO 

APARECIDO MOTA, ROSELI FERNANDES SANTOS, IRINEU FERREIRA DE 

SOUZA, HÉRCULES SANCHES NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 Autos n° 843-91.2018.811.0085 (Código 64588)

Vistos.

Considerando o aporte da petição de fl. 32/35-v, pugnando pela 

desnecessidade da realização da audiência designada para o dia 

19.09.2018, tendo em vista a homologação da desistência das 

testemunhas na comarca deprecante, DETERMINO o cancelamento da 

solenidade designada para a data retrocitada.

Após, devolva-se a competente missiva com as homenagens de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 18 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37966 Nr: 526-74.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

da certidão de fls. 110 (devolução do RPV e/ou Precatório pelo TRF 1ª 

Região), para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55616 Nr: 521-76.2015.811.0085

 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: MARINES VIEIRA LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64785 Nr: 943-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, atribuindo à causa o valor de acordo com a 

pretensão econômica material deduzida na exordial, bem como adequar a 

inicial quanto ao rito a ser seguido, seja o especial ou o ordinário. 

Transcorrido o prazo, cert i f ique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36627 Nr: 642-17.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BALBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38017 Nr: 577-85.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA GONÇALVES E GONÇALVES, 

VALDEMIR RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Autos n° 577-85.2010.811.0085 (Código 38017)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Alessandra Gonçalves e Gonçalves e Valdemir Rodrigues de Morais

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos ante a certidão de fl. 85 e cota ministerial 

de fls. 86/86-v. Pois bem.

O Código de Processo Penal preceitua que, em regra, as citações e 

intimações do réu, para ter ciência dos atos processuais praticados 

devem ser feitas pessoalmente. A regra tem por objetivo proteger os 

direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, corolários do 

devido processo legal, haja vista que a falta de citação acarreta o 

desconhecimento, pelo réu, dos fatos e fundamentos pelos quais está 

sendo processado e, via de consequência, o impede de exercer sua 

defesa; enquanto a carência de intimação para os demais atos do feito 

impossibilita o réu de comparecer em juízo para adotar as demais medidas 

que entender necessárias à sua defesa.

In casu, constatou-se que os denunciados Alessandra Gonçalves e 

Gonçalves e Valdemir Rodrigues de Morais constituíram advogado nos 

autos (f. 61 e fl. 65), não necessitando da intimação pessoal de ambos, 

pois, por diversas vezes as diligências do oficial deste juízo restaram 

frustradas.

Sendo assim, DEFIRO a cota ministerial de fls. 86/86-v e DETERMINO a 

intimação do causídico, ora constituído, por meio de publicação no Diário 

da Justiça Eletrônico para o comparecimento dos acusados.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56204 Nr: 823-08.2015.811.0085

 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: TEREZINHA ERENITA DOS SANTOS SCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 900-46.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o atraso injustificado da parte autora e das testemunhas 

por ela arroladas, nos termos do artigo 362, III, do CPC, fica a solenidade 

adiada para o dia 04/12/2018 às 16horas. Consigno que a parte autora 

deve atender ao disposto no artigo 455 do CPC, devendo informar as 

testemunhas do dia, hora e local da audiência designada. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 65-63.2014.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL, KARINA 

LEMOS MIGUEL GIBBINI, TATIANA LEMOS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JOEL BORTOLASSI - OAB:OAB/MT 22.695-B, 

VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES 

DORNELLES - OAB:8522, THIAGO ROBERTO MELOTTO - OAB:OAB/SC 

30871

 Certifico e dou fé, nos moldes do art. 336, § 3º da CNGC c.c. art. 234, § 

2º do CPC, que impulsiono os autos para intimar o advogado JOEL 

BORTOLASSI, para que devolva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os 

autos a Secretaria da Vara Única desta Comarca, eis que retirado em 

carga rápida no dia 23.08.2018, sob pena de aplicação do dispostos nos 

artigos em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 124-51.2014.811.0085

 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: SOLANGE ZARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, IDIANÊS 

TERESINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59603 Nr: 49976-97.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Foster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante do oferecimento da denúncia e considerando que o réu possui 

procedimento criminal tramitando em seu desfavor (TCO cód. 63549), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/10/2018, às 

10h30min.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Matheus Salomé de Souza, OAB/MT nº 24.554/O, para a 

defesa do réu Francisco Foster.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar defesa preliminar 

e apresentar rol de testemunhas, no prazo legal, a contar da data da 

manifestação de interesse no encargo.

 Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31862 Nr: 1162-30.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACML, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, MAX 

DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos nota-se que o Dr. Alinor Sena Rodrigues foi 

nomeado para patrocinar a defesa da requerente, entretanto, 

considerando que o referido causídico não possui mais interesse em 

patrocinar serviços como Advogado dativo, sendo certo que o mesmo não 

se credenciou ao Juízo para tanto, desconstituo-o e arbitro honorários 

advocatícios proporcionais no valor de R$ 1.669,44 (um mil seiscentos e 

sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), 2 URG, conforme 

item 18.3 da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Outrossim, considerando que o requerido constituiu advogado às fls. 

48/52, demonstrando condições para tanto, desconstituo o Dr. Obadias 

Coutinho dos Reis e arbitro honorários advocatícios proporcionais no valor 

de R$ 1.669,44 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), 2 URG, conforme item 18.3 da Tabela de Honorários da 

OAB/MT.

Serve a presente decisão como Certidão para fins de execução dos 

honorários advocatícios junto à Fazenda Pública Estadual.

Não obstante, considerando o teor da certidão de fls. 55, bem como 

considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Max Delis de Queiroz, OAB/MT nº 16802/B, para a defesa da parte 

requerente.

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 causídico nomeado para assumir o compromisso apresentando 

defesa no prazo legal, ou informar o desinteresse em assumi-lo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 1009-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiza Soares da Fonseca, Guilherme Henrique Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Adriano outo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:7733-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

pedido de Partilha de Bens, Alimentos Provisórios e Guarda de Menor 

promovida por Maiza Soares da Fonseca, representando o seu filho 

menor, Guilherme Henrique Soares em face de Patrick Adriano Outo da 

Cruz.

Requer a parte autora, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; as 

providências previstas no art. 5º, §7º da Lei nº 5478/68; a fixação dos 

alimentos provisórios e a intimação do Ministério Público para agir como 

fiscal da lei.

Outrossim, requer liminarmente, o bloqueio judicial de 50% (cinquenta por 

cento), do saldo existente em contas existentes na Cooperativa de Crédito 

SICREDI e Banco do Brasil, constantes em nome do requerido; bem como 

requer, liminarmente, seja determinado ao requerido exibir em juízo, 

durante o decorrer da instrução, documentos relativos à aquisição de 

patrimônio que dizem respeito ao processo.

É o sucinto relatório. Decido.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 105 c.c art. 99, § 4º, 

ambos do NCPC.

Quanto aos pedidos liminares

Defiro o pedido de intimação da empresa Produtiva Assessoria da Cruz 

Eireli-ME, para que apresente nos autos as informações quanto aos 

rendimentos do requerido nos últimos dois anos, em consonância ao art. 

5º, §7º da Lei nº 5478/68, até a data designada para realização de 

audiência de conciliação.

Quanto ao pedido liminar de exibição de documentos, entendo que deve 

ser deferido.

Isso porque, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao prever novas 

hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, consoante art. 

381:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

No caso vertente, as alegações da parte autora aliados aos documentos 

atrelados na petição inicial demonstram em caráter inicial a boa aparência 

do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão a uma 

medida de urgência, destinada à imediata exibição dos documentos 

relativos às informações pleiteadas.

 Assim, o direito à exibição pode consubstanciar-se em ação satisfativa 

ou ação cautelar e, às vezes, a natureza da ação irá depender da análise 

do documento, o qual terá ou não forças para aparelhar uma ação 

principal.

Desse modo, entendo que a exibição do documento requerido pode 
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viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito, conforme autoriza o art. 381, II do CPC.

Com relação ao caráter pessoal e íntimo das informações requeridas, não 

vislumbro óbice à sua apresentação em juízo, visto que os documentos 

somente poderão ser utilizados pelos operadores do direito (juízes, 

servidores e advogados) para os fins processuais, sob pena de 

responsabilização civil, penal, administrativa e disciplinar.

Posto isso, defiro o pedido em comento para determinar ao requerido, 

juntar aos autos os documentos referentes a aquisição do imóvel rural 

localizado na Gleba Formosa, adquirido do Sr. Sérgio Nepomuceno, até a 

data designada para realização de audiência conciliatória.

Por fim, indefiro o pedido de bloqueio de valores nas contas em nome do 

requerido apontadas na inicial, diante da ausência de fundamentação legal 

e lastro probatório mínimo que justifique o pedido, bem como diante da 

possibilidade de autocomposição entre as partes em audiência de 

conciliação.

Todavia, por cautela (art. 139, IV do CPC), diante do risco de dissipação 

do patrimônio após a citação, determinei consulta ao BACENJUD, para 

obter o saldo atual das contas bancárias do requerido, alertando-o, desde 

já, que eventual disposição do numerário para frustrar a partilha, constitui 

ato atentatório à dignidade da justiça, ficando sujeito à imposição de multa 

e desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, por ora defiro 

somente em favor do menor, tendo em vista a ausência de provas quanto 

a situação laboral da requerente (CTPS p. ex.), facultando à autora 

apresentar nos autos outros documentos que sustentem seu pedido, para 

posterior pedido de reconsideração.

Neste sentido, determino:

1 - Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2 - Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido 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.

3 - Fixo os alimentos provisórios em favor do menor Guilherme Henrique 

Soares, na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, 

em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% dos rendimentos totais 

do requerido, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas 

com os filhos, devidos até o dia 05 de cada mês seguinte à data da 

citação, a serem depositados na conta bancária indicada pela parte autora 

ou entregues diretamente, mediante recibo.

4 - Em respeito ao princípio da economia processual e da celeridade, tendo 

em vista que a empresa Produtiva Assessoria da Cruz Eireli-ME é 

representada pelo próprio requerido, intime-o da liminar deferida, para que 

apresente nos autos, até a data designada para realização de audiência 

conciliatória, comprovantes de seus rendimentos mensais percebidos nos 

últimos dois anos, sob pena de incidência do crime previsto no art. 22 da 

Lei 5478/68.

5 - Não obstante, intime o requerido para apresentar nos autos, no mesmo 

prazo acima fixado, os documentos relativos a aquisição do imóvel rural 

localizado na Gleba Formosa, adquirido do Sr. Sérgio Nepomuceno.

6 - Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representada pela Defensoria Pública.

7 - Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 1009-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiza Soares da Fonseca, Guilherme Henrique Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Adriano outo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:7733-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Diante dos novos documentos apresentados às fls. 45/51, reconsidero 

decisão anterior e defiro o pedido de fixação de alimentos provisórios, 

também em favor da requerente Maiza Soares da Fonseca.

Em observância ao princípio da proporcionalidade, e tendo em vista o 

dever do Juiz de verificar o binômio possibilidade-necessidade, retifico 

decisão anterior em razão da necessidade de se adequar os novos 

valores a serem fixados a título de alimentos provisórios em favor da 

requerente, com os já fixados em favor do menor na decisão anterior.

Pelo exposto, fixo os alimentos provisórios em favor dos requerentes 

Maiza Soares da Fonseca e Guilherme Henrique Soares Outo da Cruz, na 

ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, em 50% do 

salário mínimo vigente no país ou 25% dos rendimentos totais do requerido 

(o que for maior), para cada um dos autores, além de 50% das despesas 

extras gastas com o filho menor, devidos até o dia 05 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.

Segue anexo a esse despacho, o resultado da consulta nas contas do 

requerido de que trata o despacho de fls. 40/42.

Cumpra-se despacho anterior no que couber.

Aguarde-se a realização de audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 992-48.2017.811.0077

 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: Joilton de Santana, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de documentos 

imprescindíveis para a propositura da presente demanda.

Considerando a suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio a 

Dra. Regiane da Silva Vieira, OAB/MT nº 22517-O, para patrocinar a 

defesa da parte requerente nestes autos, apresentando os documentos 

necessários para o processamento e prosseguimento do feito, 

notadamente os documentos de que alude o art. 6º e/ou ss. da Lei 

10.216/2001, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que faço com 

fulcro nos artigos 320 e 321 do CPC.

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 causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse no mesmo, manifestando-se nos autos, requerendo 

o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64708 Nr: 720-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Paulo 

Cesar Pachuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 [...]Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder 

Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito.Sobre o tema, vejamos o 

entendimento jurisprudencial:INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DROGADITO. 

CABIMENTO. CABIVEL PEDIDO DE INTERNACAO DE ALCOOLISTA, QUE SE 

REVELA VIOLENTO, DEVIDAMENTE ATESTADO POR MEDICO, QUANDO A 

FAMILIA SEJA IMPOTENTE PARA FAZE-LO. APELO PROVIDO. . 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70000301093, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, 

JULGADO EM 01/12/1999) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO. AVALIAÇÃO 
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MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. Considerando que a pretensão da 

parte autora é a de que seja realizada, inicialmente, avaliação médica 

compulsória do filho, dependente químico que não se submete a exames 

médicos voluntariamente, inviável determinar a juntada de comprovante 

médico para a concessão do pleito antecipatório. Determinação de 

avaliação médica para que seja diagnosticada a enfermidade mental do 

paciente e, sendo constatada a dependência química, que se proceda à 

internação compulsória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM 

MONOCRÁTICA. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº70047680129, OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇADO RS, RELATOR: RICARDO 

MOREIRA LINS PASTL, JULGADO EM 01.03.2012)O princípio da reserva 

de administração, como uma das particularizações do princípio da 

separação de poderes[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25677 Nr: 1033-64.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo de Paiva Afonso, Celi Beraldo Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Freitas Faria, Luiz Carlos Dan, 

Procuradoria Geral do Estado, Ignes Pereira Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Beraldo Afonso - 

OAB:210916/SP, Marcelo A. F. Pagan - OAB:SP-167.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Palmiro da Silva e 

Lima-Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Wilson Donizeth de Freitas 

Farias - OAB:4202

 Vistos, etc.

Vista às partes sobre ofício da INTERMAT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30158 Nr: 1256-12.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para requerer o cumprimento da sentença, no prazo 

de 10 dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59775 Nr: 50140-62.2016.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Lima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Santana Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 Vistos, etc.

Intime-se a inventariante, por meio do advogado dativo nomeado, por 

publicação no DJE, para apresentar as primeiras declarações no prazo de 

20 (vinte) dias, sob pena de destituição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52702 Nr: 1396-73.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino Pedro Ladislau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

179/185.Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Júlia Daibert Rocha – 

OAB/MG n. 142.563 honorários advocatícios referentes ao trabalho 

realizado (manifestação acerca da sentença e contrarrazões aos 

embargos de declaração), no montante de 01 (uma) URH, equivalente a R$ 

896,51, correspondente a duas horas técnicas (em observância ao 

disposto no item 01 da Tabela XXVII da OAB/MT 2018.Expeça-se certidão 

de crédito para fins de cobrança.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 1009-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiza Soares da Fonseca, Guilherme Henrique Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Adriano outo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:7733-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto(a) Elmo Lamoia de 

Moraes

Dados do Processo:

Processo: 1009-84.2017.811.0077 Código: 62000 Vlr Causa: R$ 

745.700,00 Tipo: Cível

Espécie: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA-

>Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

Polo Ativo: MAIZA SOARES DA FONSECA e GUILHERME HENRIQUE 

SOARES

Polo Passivo: PATRICK ADRIANO OUTO DA CRUZ

Hora Certa: Não Urgente: Não Pode cumprir fora do expediente: Não

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)na(s) pessoa(s) de seu(s ) 

procuradore(s):

MAIZA SOARES DA FONSECA (Representante (requerente)), Cpf: 

04174403163, Rg: 24111249,

brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Milton Guilherme Mouser Sn 

Fundos da Escola Ricardo

Franco), Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 

78245000 e PATRICK

ADRIANO OUTO DA CRUZ (Requerido(a)), Cpf: 01431680109, Rg: 

169335591, brasileiro(a), solteiro(a),

técnico agropecuário, Telefone (65) 9949-9668, Endereço: Rua Aeroporto 

(prox. Caixa D´água Ou Sindicato

Rural), Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000.

FINALIDADE: LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”,

em conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s)

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado.

Objeto: Intimação da(s) parte(s) acima qualificada(s) para que 

compareça(m) na sede do edifício

deste fórum, com endereço no rodapé transcrito, para retirada de formal 

de partilha,

Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 1009-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiza Soares da Fonseca, Guilherme Henrique Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Adriano outo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:7733-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 EXPEDIENTE DE INTIMAÇÃO Dados do Processo:Processo: 

1009-84.2017.811.0077 Código: 62000 Vlr Causa: R$ 745.700,00 Tipo: 
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Cível Espécie: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar- PROCESSO MILITAR 

Polo Ativo: MAIZA SOARES DA FONSECA e GUILHERME HENRIQUE 

SOARES Polo Passivo: PATRICK ADRIANO OUTO DA CRUZ Hora Certa: 

Não Urgente: Não Pode cumprir fora do expediente: Não Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) procuradores: MAIZA 

SOARES DA FONSECA (Representante (requerente)), Cpf: 04174403163, 

Rg: 24111249, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Rua Milton 

Guilherme Mouser Sn Fundos da Escola Ricardo Franco), Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000. FINALIDADE: 

LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO 

“OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: Intimação da 

parte acima qualificada para que compareça à sede do edifício deste 

fórum, com endereço no rodapé transcrito, para assinatura de termo de 

guarda. Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31077 Nr: 376-83.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Magalhães Pereira Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para requerer o cumprimento da sentença, no prazo 

de 10 dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22559 Nr: 601-16.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGRdAN, EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 

razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 

836 do CPC.

Em virtude do resultado:

Diante da informação de que a parte executada não possui bens 

penhoráveis, SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de um ano, a contar 

desta data, suspensa a prescrição, com fundamento no art. 921, §1º do 

CPC, intimando-se a parte exequente acerca desta decisão, mediante 

publicação no DJe.

Agende-se um aviso no Sistema Apolo.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial (art. 921, §§ 2º 

a 4º, do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 1322-55.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leonida Gomes de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu 

advogado constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente, 

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.

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos.

Caso o devedor seja representado pela Defensoria Pública, deverá ser 

intimado pessoalmente por carta com aviso de recebimento ou mandado, 

além da intimação pessoal do Defensor Público.

Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de conhecimento 

e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso de 

recebimento ou mandado.

Caso o devedor seja revel citado por edital, deverá ser intimado por edital 

e intimado o curador especial nomeado nos autos.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 336-28.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Jovani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aguilera da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação de 

cumprimento de sentença nº 336-28.2016.811.0077 – Código 58151, para 

os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na 

ação negatória de paternidade nº 1297-95.2018.811.0077 – Código 65699, 

julgando extinto o processo, com resolução e mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, para declarar que REINALDO AGUILERA DA SILVA não é 

pai afetivo nem biológico da menor RAFAELA POQUIVIQUI AGUILERA, e 

para determinar sua exclusão do registro civil da criança. Condeno a 

menor ao pagamento das custas de ambos os processos, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação da sentença no registro civil da 

menor. Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Regiane da Silva Vieira – 

OAB/MT n. 22.517/O honorários advocatícios proporcionais no montante 

de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, devendo ser expedida uma 

única certidão que valerá para ambos os processos. P.R.I.C. Intime-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado e expedido o mandado de 

averbação, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 1529-20.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adermicio Afonso Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, Juliano Souza Queiróz - OAB:7.948/MT

 [...]”No que concerne à sucumbência, também não há qualquer 
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contradição na sentença, pois ambas as partes decaíram de grande parte 

de seus pedidos, já que a parte autora pretendia a rescisão do contrato, a 

reintegração de posse, a indenização por perdas e danos (frutos não 

percebidos), a retenção dos valores pagos pela parte ré, e indenização 

por danos morais; e apenas dois dos cinco pedidos foram julgados 

procedentes pela sentença, não sendo o caso, assim, de aplicação do 

princípio da causalidade e não se trata tampouco de sucumbência 

ínfima.Desse modo, verifico que a decisão embargada não contém 

omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a argumentação da 

parte embargante demonstra exclusivamente a insatisfação quanto ao 

mérito da questão, sobretudo quanto à interpretação dos fatos e aplicação 

do direito.As partes insistem em impor sua versão da interpretação dos 

fatos e da aplicação do direito, e por isso sustentam a existência de vícios 

na sentença, e os embargos de declaração não são a via adequada para 

a reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 209/210 e de fls. 211/217.Intimem-se.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58381 Nr: 443-72.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Moraes Brites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5739/MT

 Vistos, etc.

Vista ao réu sobre embargos de declaração, prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 1530-05.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11.048-B

 DECISÃO

Vistos, etc.

CONCEIÇÃO ALVES TOMÉ opôs embargos de declaração (fls. 214/215) 

contra a sentença de fls. 206/211, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial. A parte embargante sustenta a existência de omissão e 

requer o pronunciamento judicial acerca dos seguintes pontos: a) das 

cláusulas de mútuo cumprimento; b) da pendência judicial noticiada no 

contrato; c) da notificação via cartório; d) da mora da empresa autora 

após notificação; e) do direito de indenização ou ressarcimento pelas 

benfeitorias.

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 228/230, pedindo o não acolhimento dos 

embargos de declaração.

SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL opôs embargos de declaração 

(fls. 216/224) contra a sentença de fls. 206/211, que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial. A embargante sustenta e requer:

a) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de indenização da 

autora pelos danos decorrentes dos frutos que deixou de lucrar por todos 

esses anos em que o réu permaneceu sobre o imóvel de forma precária, 

pelo inadimplemento do contrato, inclusive com efeitos infringentes, para 

julgar procedente o pedido de indenização por perdas e danos”;

b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 

valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;

c) que “diante da procedência da ação no que tange à rescisão do 

contrato firmado entre as partes, e a reintegração da autora na posse do 

imóvel, devido à inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a 

causa do ajuizamento da presente ação, requer seja esclarecida a 

contradição referente à sucumbência recíproca determinada na sentença 

embargada, inclusive, com efeitos infringentes, para determinar que 

somente o réu arque com as custas e honorários advocatícios, em 

atendimento ao princípio da causalidade”;

d) que “esclareça a contradição existente nos fundamentos arguidos para 

deferia a justiça gratuita ao réu, que não foi requerida no processo, e nem 

comprovada a hipossuficiência para o deferimento dos benefícios, 

inclusive, com efeitos infringentes, para revogar a suspensão do 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios pelo réu”.

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 231/232 e, de forma contraditória, 

afirmou a existência de algumas das contradições apontadas pela parte 

embargante, mas, ao final, pediu o não acolhimento dos embargos de 

declaração.

É o relatório. DECIDO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONCEIÇÃO ALVES 

TOMÉ

Acerca das cláusulas de mútuo cumprimento; da pendência judicial 

noticiada no contrato; da notificação via cartório; da mora da empresa 

autora após notificação; e do direito de indenização ou ressarcimento 

pelas benfeitorias, não há omissão na sentença, que decidiu 

expressamente acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as 

razões de decidir:

“Feitas essas considerações, verifico que a parte ré não tem razão ao 

invocar a exceção do contrato não cumprido, pois ao mesmo tempo em 

que as cláusulas contratuais não condicionam a outorga da escritura ao 

pagamento, também não condicionam o pagamento à prévia outorga da 

escritura, tampouco à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº 

3 3 5 / 2 0 0 0  o u  a i n d a  à  u l t i m a ç ã o  d a  m e d i ç ã o 

topográfica/georreferenciamento.

Com efeito, deveria a parte promitente compradora ter procedido ao 

pagamento do preço do contrato, ou à sua consignação em pagamento, 

para depois exigir da outra parte o cumprimento da sua obrigação, ou 

ainda pleitear a adjudicação compulsória, de forma que eventual mora da 

parte autora não tem o condão de justificar a mora da parte ré – e 

vice-versa.

(...)

Com relação à mora da parte ré, é inequívoca, pois confessadamente não 

adimpliu todas as parcelas do contrato, mesmo depois de notificada 

extrajudicialmente; assim, tal inadimplemento pode dar azo à rescisão 

contratual, conforme pretende a parte autora.

Ressalto que a jurisprudência somente reconhece o adimplemento 

substancial quando há o pagamento de pelo menos 80% ou até mesmo 

90% do preço pactuado, o que não ocorreu na espécie, em que o total 

adimplido foi bem inferior a este patamar.

 Além disso, a existência de cláusula contratual de irrevogabilidade e 

irretratabilidade somente impede a rescisão do contrato por 

arrependimento, mas não obsta a rescisão do compromisso de compra e 

venda em razão do inadimplemento de uma das partes, tratando-se de 

cláusula resolutiva tácita existente em qualquer contrato civil bilateral.

(...)

Rescindido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, 

determinando-se a reintegração de posse do imóvel pela parte autora e a 

devolução das quantias pagas pela parte ré.

 Não houve pedido de retenção por benfeitorias.”

Os embargos de declaração não se prestam a explicações quanto à 

decisão. Mas este magistrado reconhece que talvez tenha pecado pela 

concisão, objetividade e singeleza de suas colocações. Por isso, 

esclareço que as questões a respeito da notificação via cartório e da 

mora da parte autora após notificação extrajudicial foram devidamente 

apreciadas na frase “de forma que eventual mora da parte autora não tem 

o condão de justificar a mora da parte ré – e vice-versa”.

 Tal explicação, porém, não dá azo ao acolhimento dos embargos de 

declaração de fls. 214/215, já que não há omissão na sentença, conforme 

já delineado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SÃO JOSÉ S/A 

AGRÍCOLA E PASTORIL

Acerca do pedido de indenização por perdas e dados decorrentes dos 
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frutos que deixou de lucrar e do pedido de retenção dos valores pagos 

pelo réu, não há contradição na sentença, que decidiu expressamente 

acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as razões de 

decidir.

Há inequívoco nexo lógico entre a fundamentação e o dispositivo da 

sentença, bastando lê-la com atenção para que se verifique que aquilo 

que foi decidido não destoa das razões ali expostas:

“Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, pretende a 

parte autora a indenização pelo lucro cessante referente ao período em 

que a parte vendedora não pôde usufruir o bem. Sendo assim, tal 

indenização corresponderia, em tese, à valorização do imóvel, aos frutos 

e ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel.

Ocorre que não há que se indenizar a valorização do imóvel, pois como 

este será devolvido à parte vendedora, nada haverá que se indenizar, já 

que naturalmente tal valorização voltará a incorporar o patrimônio do 

vendedor por ocasião da reintegração de posse.

No que tange ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela 

aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, também não 

merece indenização, porquanto será substituído pela natural valorização 

do imóvel que, repita-se, será incorporada ao patrimônio do vendedor por 

ocasião da reintegração de posse. Eventual procedência deste pedido 

acarretaria verdadeiro bis in idem indenizatório, pois a parte vendedora iria 

perceber não só os lucros cessantes pela falta de aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel, mas também o próprio imóvel e 

sua valorização ao longo dos anos.

Quanto aos frutos, também não podem ser indenizados, pois a existência 

destes depende do trabalho na terra, que não é garantido que existiria se 

o imóvel estivesse na posse da parte vendedora, e não é possível se 

indenizar dano hipotético.

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas 

e danos.

O pedido de retenção e perda do valor que foi pago pela parte ré também 

não pode ser acolhido, pois no contrato firmado entre as partes não há 

fixação expressa de arras/sinal nos moldes do art. 417 do Código Civil. As 

quantias previstas na Cláusula Segunda constituem apenas o preço do 

imóvel.

 Desse modo, por ocasião da devolução/reintegração do imóvel a parte 

autora deverá devolver à parte ré a quantia paga, acrescida de juros 

legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da 

devolução. Nesse sentido é a jurisprudência: (...)”

No que concerne à sucumbência, também não há qualquer contradição na 

sentença, pois ambas as partes decaíram de grande parte de seus 

pedidos, já que a parte autora pretendia a rescisão do contrato, a 

reintegração de posse, a indenização por perdas e danos (frutos não 

percebidos), a retenção dos valores pagos pela parte ré, e indenização 

por danos morais; e apenas dois dos cinco pedidos foram julgados 

procedentes pela sentença, não sendo o caso, assim, de aplicação do 

princípio da causalidade e não se trata tampouco de sucumbência ínfima.

No que tange ao deferimento da justiça gratuita, de fato assiste razão à 

parte embargante, pois não foi formulado pedido de justiça gratuita pela ré 

CONCEIÇÃO ALVES TOMÉ, devendo ser sanada a contradição para 

revogar o deferimento da justiça gratuita à ré.

Com exceção deste pequeno detalhe, verifico que a decisão embargada 

não contém outra omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a 

argumentação da parte embargante demonstra exclusivamente a 

insatisfação quanto ao mérito da questão, sobretudo quanto à 

interpretação dos fatos e aplicação do direito.

As partes insistem em impor sua versão da interpretação dos fatos e da 

aplicação do direito, e por isso sustentam a existência de vícios na 

sentença, e os embargos de declaração não são a via adequada para a 

reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

214/215 e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls. 216/224, para sanar a contradição da sentença e revogar o 

deferimento da justiça gratuita à ré.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 1402-80.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT

 [...]”No que concerne à sucumbência, também não há qualquer 

contradição na sentença, pois ambas as partes decaíram de grande parte 

de seus pedidos, já que a parte autora pretendia a rescisão do contrato, a 

reintegração de posse, a indenização por perdas e danos (frutos não 

percebidos), a retenção dos valores pagos pela parte ré, e indenização 

por danos morais; e apenas dois dos cinco pedidos foram julgados 

procedentes pela sentença, não sendo o caso, assim, de aplicação do 

princípio da causalidade e não se trata tampouco de sucumbência 

ínfima.No que tange ao deferimento da justiça gratuita, de fato assiste 

razão à parte embargante, pois não foi formulado pedido de justiça gratuita 

pelo réu CLÁUDIO OLIVEIRA COSTA, devendo ser sanada a contradição 

para revogar o deferimento da justiça gratuita ao réu.Com exceção deste 

pequeno detalhe, verifico que a decisão embargada não contém outra 

omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a argumentação da 

parte embargante demonstra exclusivamente a insatisfação quanto ao 

mérito da questão, sobretudo quanto à interpretação dos fatos e aplicação 

do direito.As partes insistem em impor sua versão da interpretação dos 

fatos e da aplicação do direito, e por isso sustentam a existência de vícios 

na sentença, e os embargos de declaração não são a via adequada para 

a reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 178/179 e ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 180/187, para sanar a contradição 

da sentença e revogar o deferimento da justiça gratuita ao réu.Intimem-se.

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52650 Nr: 1401-95.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Anacleto Giraldelli Bezerra - OAB:23.216, 

FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/O, Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro 

Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

ANTONIO MENDES NETO opôs embargos de declaração (fls. 205/206) 

contra a sentença de fls. 196/201, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial. A parte embargante sustenta a existência de omissão e 

requer o pronunciamento judicial acerca dos seguintes pontos: a) das 

cláusulas de mútuo cumprimento; b) da pendência judicial noticiada no 

contrato; c) da notificação via cartório; d) da mora da empresa autora 

após notificação; e) do direito de indenização ou ressarcimento pelas 

benfeitorias.

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 219/221, pedindo o não acolhimento dos 

embargos de declaração.

SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL opôs embargos de declaração 

(fls. 207/213) contra a sentença de fls. 196/201, que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial. A embargante sustenta e requer:

a) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de indenização da 

autora pelos danos decorrentes dos frutos que deixou de lucrar por todos 

esses anos em que o réu permaneceu sobre o imóvel de forma precária, 

pelo inadimplemento do contrato, inclusive com efeitos infringentes, para 

julgar procedente o pedido de indenização por perdas e danos”;

b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 
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valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;

c) que “diante da procedência da ação no que tange à rescisão do 

contrato firmado entre as partes, e a reintegração da autora na posse do 

imóvel, devido à inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a 

causa do ajuizamento da presente ação, requer seja esclarecida a 

contradição referente à sucumbência recíproca determinada na sentença 

embargada, inclusive, com efeitos infringentes, para determinar que 

somente o réu arque com as custas e honorários advocatícios, em 

atendimento ao princípio da causalidade”;

d) que “esclareça a contradição existente nos fundamentos arguidos para 

deferia a justiça gratuita ao réu, que não foi requerida no processo, e nem 

comprovada a hipossuficiência para o deferimento dos benefícios, 

inclusive, com efeitos infringentes, para revogar a suspensão do 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios pelo réu”.

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 222/223 e, de forma contraditória, 

afirmou a existência de algumas das contradições apontadas pela parte 

embargante, mas, ao final, pediu o não acolhimento dos embargos de 

declaração.

É o relatório. DECIDO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANTONIO MENDES 

NETO

Acerca das cláusulas de mútuo cumprimento; da pendência judicial 

noticiada no contrato; da notificação via cartório; da mora da empresa 

autora após notificação; e do direito de indenização ou ressarcimento 

pelas benfeitorias, não há omissão na sentença, que decidiu 

expressamente acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as 

razões de decidir:

“Feitas essas considerações, verifico que a parte ré não tem razão ao 

invocar a exceção do contrato não cumprido, pois ao mesmo tempo em 

que as cláusulas contratuais não condicionam a outorga da escritura ao 

pagamento, também não condicionam o pagamento à prévia outorga da 

escritura, tampouco à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº 

3 3 5 / 2 0 0 0  o u  a i n d a  à  u l t i m a ç ã o  d a  m e d i ç ã o 

topográfica/georreferenciamento.

Com efeito, deveria a parte promitente compradora ter procedido ao 

pagamento do preço do contrato, ou à sua consignação em pagamento, 

para depois exigir da outra parte o cumprimento da sua obrigação, ou 

ainda pleitear a adjudicação compulsória, de forma que eventual mora da 

parte autora não tem o condão de justificar a mora da parte ré – e 

vice-versa.

(...)

Com relação à mora da parte ré, é inequívoca, pois confessadamente não 

adimpliu todas as parcelas do contrato, mesmo depois de notificada 

extrajudicialmente; assim, tal inadimplemento pode dar azo à rescisão 

contratual, conforme pretende a parte autora.

Ressalto que a jurisprudência somente reconhece o adimplemento 

substancial quando há o pagamento de pelo menos 80% ou até mesmo 

90% do preço pactuado, o que não ocorreu na espécie, em que o total 

adimplido foi bem inferior a este patamar.

 Além disso, a existência de cláusula contratual de irrevogabilidade e 

irretratabilidade somente impede a rescisão do contrato por 

arrependimento, mas não obsta a rescisão do compromisso de compra e 

venda em razão do inadimplemento de uma das partes, tratando-se de 

cláusula resolutiva tácita existente em qualquer contrato civil bilateral.

Rescindido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, 

determinando-se a reintegração de posse do imóvel pela parte autora e a 

devolução das quantias pagas pela parte ré.

 Não houve pedido de retenção por benfeitorias.”

Os embargos de declaração não se prestam a explicações quanto à 

decisão. Mas este magistrado reconhece que talvez tenha pecado pela 

concisão, objetividade e singeleza de suas colocações. Por isso, 

esclareço que as questões a respeito da notificação via cartório e da 

mora da parte autora após notificação extrajudicial foram devidamente 

apreciadas na frase “de forma que eventual mora da parte autora não tem 

o condão de justificar a mora da parte ré – e vice-versa”.

 Tal explicação, porém, não dá azo ao acolhimento dos embargos de 

declaração de fls. 205/206, já que não há omissão na sentença, conforme 

já delineado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SÃO JOSÉ S/A 

AGRÍCOLA E PASTORIL

Acerca do pedido de indenização por perdas e dados decorrentes dos 

frutos que deixou de lucrar e do pedido de retenção dos valores pagos 

pelo réu, não há contradição na sentença, que decidiu expressamente 

acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as razões de 

decidir.

Há inequívoco nexo lógico entre a fundamentação e o dispositivo da 

sentença, bastando lê-la com atenção para que se verifique que aquilo 

que foi decidido não destoa das razões ali expostas:

“Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, pretende a 

parte autora a indenização pelo lucro cessante referente ao período em 

que a parte vendedora não pôde usufruir o bem. Sendo assim, tal 

indenização corresponderia, em tese, à valorização do imóvel, aos frutos 

e ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel.

Ocorre que não há que se indenizar a valorização do imóvel, pois como 

este será devolvido à parte vendedora, nada haverá que se indenizar, já 

que naturalmente tal valorização voltará a incorporar o patrimônio do 

vendedor por ocasião da reintegração de posse.

No que tange ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela 

aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, também não 

merece indenização, porquanto será substituído pela natural valorização 

do imóvel que, repita-se, será incorporada ao patrimônio do vendedor por 

ocasião da reintegração de posse. Eventual procedência deste pedido 

acarretaria verdadeiro bis in idem indenizatório, pois a parte vendedora iria 

perceber não só os lucros cessantes pela falta de aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel, mas também o próprio imóvel e 

sua valorização ao longo dos anos.

Quanto aos frutos, também não podem ser indenizados, pois a existência 

destes depende do trabalho na terra, que não é garantido que existiria se 

o imóvel estivesse na posse da parte vendedora, e não é possível se 

indenizar dano hipotético.

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas 

e danos.

O pedido de retenção e perda do valor que foi pago pela parte ré também 

não pode ser acolhido, pois no contrato firmado entre as partes não há 

fixação expressa de arras/sinal nos moldes do art. 417 do Código Civil. As 

quantias previstas na Cláusula Segunda constituem apenas o preço do 

imóvel.

 Desse modo, por ocasião da devolução/reintegração do imóvel a parte 

autora deverá devolver à parte ré a quantia paga, acrescida de juros 

legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da 

devolução. Nesse sentido é a jurisprudência: (...)”

No que concerne à sucumbência, também não há qualquer contradição na 

sentença, pois ambas as partes decaíram de grande parte de seus 

pedidos, já que a parte autora pretendia a rescisão do contrato, a 

reintegração de posse, a indenização por perdas e danos (frutos não 

percebidos), a retenção dos valores pagos pela parte ré, e indenização 

por danos morais; e apenas dois dos cinco pedidos foram julgados 

procedentes pela sentença, não sendo o caso, assim, de aplicação do 

princípio da causalidade e não se trata tampouco de sucumbência ínfima.

No que tange ao deferimento da justiça gratuita, de fato assiste razão à 

parte embargante, pois não foi formulado pedido de justiça gratuita pelo 

réu ANTONIO MENDES NETO, devendo ser sanada a contradição para 

revogar o deferimento da justiça gratuita ao réu.

Com exceção deste pequeno detalhe, verifico que a decisão embargada 

não contém outra omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a 

argumentação da parte embargante demonstra exclusivamente a 

insatisfação quanto ao mérito da questão, sobretudo quanto à 

interpretação dos fatos e aplicação do direito.

As partes insistem em impor sua versão da interpretação dos fatos e da 

aplicação do direito, e por isso sustentam a existência de vícios na 

sentença, e os embargos de declaração não são a via adequada para a 

reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

205/206 e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls. 207/213, para sanar a contradição da sentença e revogar o 

deferimento da justiça gratuita ao réu.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034220/9/2018 Página 625 de 630



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52654 Nr: 2138-98.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Rosane Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

APARECIDA ROSANE RUFINO opôs embargos de declaração (fls. 

159/160) contra a sentença de fls. 150/155, que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial. A parte embargante sustenta a existência de 

omissão e requer o pronunciamento judicial acerca dos seguintes pontos: 

a) das cláusulas de mútuo cumprimento; b) da pendência judicial noticiada 

no contrato; c) da notificação via cartório; d) da mora da empresa autora 

após notificação; e) do direito de indenização ou ressarcimento pelas 

benfeitorias.

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 172/174, pedindo o não acolhimento dos 

embargos de declaração.

SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL opôs embargos de declaração 

(fls. 161/167) contra a sentença de fls. 150/155, que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial. A embargante sustenta e requer:

a) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de indenização da 

autora pelos danos decorrentes dos frutos que deixou de lucrar por todos 

esses anos em que o réu permaneceu sobre o imóvel de forma precária, 

pelo inadimplemento do contrato, inclusive com efeitos infringentes, para 

julgar procedente o pedido de indenização por perdas e danos”;

b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 

valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;

c) que “diante da procedência da ação no que tange à rescisão do 

contrato firmado entre as partes, e a reintegração da autora na posse do 

imóvel, devido à inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a 

causa do ajuizamento da presente ação, requer seja esclarecida a 

contradição referente à sucumbência recíproca determinada na sentença 

embargada, inclusive, com efeitos infringentes, para determinar que 

somente o réu arque com as custas e honorários advocatícios, em 

atendimento ao princípio da causalidade”;

Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, a parte 

embargada se manifestou às fls. 178/179 e, de forma contraditória, 

afirmou a existência de algumas das contradições apontadas pela parte 

embargante, mas, ao final, pediu o não acolhimento dos embargos de 

declaração.

É o relatório. DECIDO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR APARECIDA ROSANE 

RUFINO

Acerca das cláusulas de mútuo cumprimento; da pendência judicial 

noticiada no contrato; da notificação via cartório; da mora da empresa 

autora após notificação; e do direito de indenização ou ressarcimento 

pelas benfeitorias, não há omissão na sentença, que decidiu 

expressamente acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as 

razões de decidir:

“Feitas essas considerações, verifico que a parte ré não tem razão ao 

invocar a exceção do contrato não cumprido, pois ao mesmo tempo em 

que as cláusulas contratuais não condicionam a outorga da escritura ao 

pagamento, também não condicionam o pagamento à prévia outorga da 

escritura, tampouco à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº 

3 3 5 / 2 0 0 0  o u  a i n d a  à  u l t i m a ç ã o  d a  m e d i ç ã o 

topográfica/georreferenciamento.

Com efeito, deveria a parte promitente compradora ter procedido ao 

pagamento do preço do contrato, ou à sua consignação em pagamento, 

para depois exigir da outra parte o cumprimento da sua obrigação, ou 

ainda pleitear a adjudicação compulsória, de forma que eventual mora da 

parte autora não tem o condão de justificar a mora da parte ré – e 

vice-versa.

(...)

Com relação à mora da parte ré, é inequívoca, pois confessadamente não 

adimpliu todas as parcelas do contrato, mesmo depois de notificada 

extrajudicialmente; assim, tal inadimplemento pode dar azo à rescisão 

contratual, conforme pretende a parte autora.

Ressalto que a jurisprudência somente reconhece o adimplemento 

substancial quando há o pagamento de pelo menos 80% ou até mesmo 

90% do preço pactuado, o que não ocorreu na espécie, em que o total 

adimplido foi bem inferior a este patamar.

 Além disso, a existência de cláusula contratual de irrevogabilidade e 

irretratabilidade somente impede a rescisão do contrato por 

arrependimento, mas não obsta a rescisão do compromisso de compra e 

venda em razão do inadimplemento de uma das partes, tratando-se de 

cláusula resolutiva tácita existente em qualquer contrato civil bilateral.

(...)

Rescindido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, 

determinando-se a reintegração de posse do imóvel pela parte autora e a 

devolução das quantias pagas pela parte ré.

 Não houve pedido de retenção por benfeitorias.”

Os embargos de declaração não se prestam a explicações quanto à 

decisão. Mas este magistrado reconhece que talvez tenha pecado pela 

concisão, objetividade e singeleza de suas colocações. Por isso, 

esclareço que as questões a respeito da notificação via cartório e da 

mora da parte autora após notificação extrajudicial foram devidamente 

apreciadas na frase “de forma que eventual mora da parte autora não tem 

o condão de justificar a mora da parte ré – e vice-versa”.

 Tal explicação, porém, não dá azo ao acolhimento dos embargos de 

declaração de fls. 159/160, já que não há omissão na sentença, conforme 

já delineado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SÃO JOSÉ S/A 

AGRÍCOLA E PASTORIL

Acerca do pedido de indenização por perdas e dados decorrentes dos 

frutos que deixou de lucrar e do pedido de retenção dos valores pagos 

pelo réu, não há contradição na sentença, que decidiu expressamente 

acerca dos pedidos, declinando de forma clara e lúcida as razões de 

decidir.

Há inequívoco nexo lógico entre a fundamentação e o dispositivo da 

sentença, bastando lê-la com atenção para que se verifique que aquilo 

que foi decidido não destoa das razões ali expostas:

“Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, pretende a 

parte autora a indenização pelo lucro cessante referente ao período em 

que a parte vendedora não pôde usufruir o bem. Sendo assim, tal 

indenização corresponderia, em tese, à valorização do imóvel, aos frutos 

e ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel.

Ocorre que não há que se indenizar a valorização do imóvel, pois como 

este será devolvido à parte vendedora, nada haverá que se indenizar, já 

que naturalmente tal valorização voltará a incorporar o patrimônio do 

vendedor por ocasião da reintegração de posse.

No que tange ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela 

aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, também não 

merece indenização, porquanto será substituído pela natural valorização 

do imóvel que, repita-se, será incorporada ao patrimônio do vendedor por 

ocasião da reintegração de posse. Eventual procedência deste pedido 

acarretaria verdadeiro bis in idem indenizatório, pois a parte vendedora iria 

perceber não só os lucros cessantes pela falta de aplicação do capital 

que seria recebido pela venda do imóvel, mas também o próprio imóvel e 

sua valorização ao longo dos anos.

Quanto aos frutos, também não podem ser indenizados, pois a existência 

destes depende do trabalho na terra, que não é garantido que existiria se 

o imóvel estivesse na posse da parte vendedora, e não é possível se 

indenizar dano hipotético.

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas 

e danos.

O pedido de retenção e perda do valor que foi pago pela parte ré também 

não pode ser acolhido, pois no contrato firmado entre as partes não há 

fixação expressa de arras/sinal nos moldes do art. 417 do Código Civil. As 

quantias previstas na Cláusula Segunda constituem apenas o preço do 

imóvel.
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 Desse modo, por ocasião da devolução/reintegração do imóvel a parte 

autora deverá devolver à parte ré a quantia paga, acrescida de juros 

legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da 

devolução. Nesse sentido é a jurisprudência: (...)”

No que concerne à sucumbência, também não há qualquer contradição na 

sentença, pois ambas as partes decaíram de grande parte de seus 

pedidos, já que a parte autora pretendia a rescisão do contrato, a 

reintegração de posse, a indenização por perdas e danos (frutos não 

percebidos), a retenção dos valores pagos pela parte ré, e indenização 

por danos morais; e apenas dois dos cinco pedidos foram julgados 

procedentes pela sentença, não sendo o caso, assim, de aplicação do 

princípio da causalidade e não se trata tampouco de sucumbência ínfima.

Desse modo, verifico que a decisão embargada não contém omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a argumentação da parte 

embargante demonstra exclusivamente a insatisfação quanto ao mérito da 

questão, sobretudo quanto à interpretação dos fatos e aplicação do 

direito.

As partes insistem em impor sua versão da interpretação dos fatos e da 

aplicação do direito, e por isso sustentam a existência de vícios na 

sentença, e os embargos de declaração não são a via adequada para a 

reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

150/155 e de fls. 161/167.

Intimem-se.

Desentranhe-se a petição de fls. 175/177, que deverá ser juntada no 

processo correspondente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65050 Nr: 912-50.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Paulo de Souza, Eder de Souza Conceição, 

Cristina Conceição de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para comparecer a audiência de 

conciliação designada para o dia 06/11/2018 às 16:30 hrs, na sede do 

Juizo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65699 Nr: 1297-95.2018.811.0077

 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: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVPJ, RPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação de 

cumprimento de sentença nº 336-28.2016.811.0077 – Código 58151, para 

os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na 

ação negatória de paternidade nº 1297-95.2018.811.0077 – Código 65699, 

julgando extinto o processo, com resolução e mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, para declarar que REINALDO AGUILERA DA SILVA não é 

pai afetivo nem biológico da menor RAFAELA POQUIVIQUI AGUILERA, e 

para determinar sua exclusão do registro civil da criança. Condeno a 

menor ao pagamento das custas de ambos os processos, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação da sentença no registro civil da 

menor. Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Regiane da Silva Vieira – 

OAB/MT n. 22.517/O honorários advocatícios proporcionais no montante 

de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, devendo ser expedida uma 

única certidão que valerá para ambos os processos. P.R.I.C. Intime-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado e expedido o mandado de 

averbação, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60685 Nr: 355-97.2017.811.0077

 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: Agropecuária Pessoê Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Miranda da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andessa Armelin - OAB:57439, 

Marcelo Alves Puga - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4.717/MT

 Vistos, etc.

Considerando que as partes não arrolaram novas testemunhas além 

daquelas já ouvidas na audiência anterior; e considerando que não houve 

depoimento pessoal das partes, o qual é imprescindível neste tipo de ação, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018, às 

13h00min, para depoimento pessoal da parte autora e da parte ré.

Intime-se a parte autora para comparecimento de seu representante legal 

para depoimento pessoal (seja ele a Sra. Jandrira Piccinin Pregoraro, seja 

qualquer outra pessoa investida de poderes de representação e que 

tenha ciência dos fatos para prestar depoimento pessoal).

Intime-se a ré para comparecimento.

A intimação deverá se dar por meio de publicação no Dje em nome dos 

advogados constituídos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64209 Nr: 429-20.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fanícia de Melo Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Navarro - 

OAB:246.261/SP, João Dalberto de Faria - OAB:49438/SP, João Paulo 

de Faria - OAB:173.183/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 Intimo o advogado da parte autora para comparecer a audiência de 

conciliação, designada para o dia 06/11/2018 às 13:30 hrs na sede deste 

Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1275-47.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria da Silva, José Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanderley Lopes Conceição - 

OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Digam as partes, no prazo de 10 dias, se têm outras provas a produzir, 

especificando-as e justificando-as, declinando o fato controvertido que 

pretendem comprovar, sob pena de preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000027-53.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS GOMES (EXEQUENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000027-53.2017.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: RONIVALDO DIAS GOMES Endereço: FAZENDAMARINGÁ 

III, GLEBA RICARDO FRANCO, 00, ZONA RURAL, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AMIGAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA 

IRIRI, 491, VISTA ALEGRE, NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000 

DESPACHO Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. 2- Intime-se o devedor PESSOALMENTE para pagamento do 

valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de 

multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o 

total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 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, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 19 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116556 Nr: 1425-74.2017.811.0102

 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: IRDES LOURDES SERRAGLIO ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1425-74.2017.811.0102

Código n° 116556

Vistos etc.

Retifico, em parte, a decisão proferida à ref. 25, para fazer constar que as 

tes temunhas apresentadas  pe las  par tes  deverão  se r 

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.

 No mais, AGUARDE-SE a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 18 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5959 Nr: 19-53.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMES MADEIRAS LTDA, HILDO POSSA, 

CARMO BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B, 

SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 INTIMAR o advogado DR. RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, OAB/MT 

6193, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe seu CPF, bem como 

os seus dados bancários (código e nome do Banco, Agência e número de 

conta), objetivando a expedição de Alvará. Ressalto que a conta 

informada deverá ser CONTA CORRENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 136-19.2011.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ NICOLI, 

CRISTIANO JOSÉ NICOLI, ANA PAULA NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL COMERCIO E REPESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, querendo, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de fls. 599/611.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Autos n.1859-29.2018.811.0102

Código n. 124072

Vistos, etc.

Ciente da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, que concedeu a 

liminar de liberdade ao requerido, determino que EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de ANDERSON JOSÉ PADILHA DE LIMA, devendo o 

mesmo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso, devendo este observar as medidas cautelares impostas, sob pena 

de revogação em caso de descumprimento.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA/CARTA 

PRECATÓRIA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.171, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 (...) Contudo, verifica-se que o acusado, quando intimado da decisão de 

pronúncia, manifestou expressamente o desejo de recorrer, não 

constando dos autos nenhuma manifestação em sentido contrário. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “quando colidirem 

os interesses do réu e do seu defensor deve levar em conta a vontade 

daquele que quer recorrer à instância superior – RHC 33756/PR". Assim, 

nos termos do julgado do STJ, DETERMINO o cumprimento da decisão que 

determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.No mais, verifico que o acusado Elias Rodrigues dos Santos foi 

impronunciado, ainda estando pendente a sua intimação da decisão que o 
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pronunciou. Já quanto as acusadas Jaqueline Nogueira e Sueli da Silva 

Bueno foi ofertada a suspensão condicional do processo, aceita pelas 

acusadas, encontrando-se no período de prova. Prescreve o art. 80 do 

Código de Processo Penal que a separação dos processos será 

facultativa em razão de, entre outras hipóteses, motivo relevante. Senão 

vejamos;“Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as 

infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 

diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não 

lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz 

reputar conveniente a separação.” (grifei).Pois bem. Analisando 

detidamente os autos observo que o prosseguimento da ação da forma em 

que se encontra causará tumulto processual, eis que o processo em 

relação ao acusado Daniel Rosa da Silva, preso provisório, já se encontra 

pronto para ser remetido ao Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, 

ensejando, portanto, desmembramento do feito.Diante disso, de forma a 

evitar prejuízo a parte acusada, DETERMINO o desmembramento do feito 

quanto ao acusado DANIEL ROSA DA SILVA, remetendo-se o feito ao 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso.CIÊNCA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Vera-MT, 18 de setembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-15.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GINA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 31/10/2018 Hora: 09:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-89.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI PEREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 31/10/2018 Hora: 10:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-74.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLAMES PEREIRA SANTOS 08625818420 (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 31/10/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-59.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DOS REIS PAIXAO (REQUERIDO)

ROGERIO WAGNER GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 31/10/2018 Hora: 10:40 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-44.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DOS REIS PAIXAO (REQUERIDO)

ROGERIO WAGNER GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação, designada para o 

dia 31/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do Juizado Especial, localizado na 

Avenida Otawa, nº 1729, Bairro Esperança, Vera/MT. Desde já, fica 

advertida a parte autora que a sua ausência ao ato, importará na extinção 

do processo nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 181/2018 
 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no 

Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 

Ambiental, datado de 2.7.2012; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, 

que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de OUTUBRO de 

2018, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 

atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional 

do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do 

expediente, com término na sexta-feira seguinte no início do expediente: 

 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 1º a 5 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças 

– MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 

Fone: (66) 99214-7929                           

                            

Período: 

1º.10.18   à   5.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES 

Fone: (66) 99226-1365 
Período: 

1º.10.18   à   5.10.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 6 e 7 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 8 a 11 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 

Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 
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Gestor (a) 

Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Fone: (66) 99239-5967 
Período: 

5.10.18   à   11.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: JOEL VARJÃO ROSA  

Fone: (66) 99988-1690 
Período: 

5.10.18   à   11.10.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 12, 13 e 14 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana - MT 

Telefones: (66) 3478-1555 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 15 a 19 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 

Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA 

Fone: (66) 98122-2387 e 99633-3888                           

                            

Período: 

11.10.18   à   19.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: JORGE LUIZ DE MOURA 

Fone: (66) 99988-7728 
Período: 

11.10.18   à   19.10.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 20 e 21 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): JEAN LOUIS MAIA DIAS 

Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 

Telefones: (66) 3468-1694 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 22 a 26 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 

Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  

da Comarca de Barra do Garças – MT  

Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

MATILDE VIEIRA CASTRO 

Fone: (66) 99242-6123                           

                            

Período: 

19.10.18   à   26.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: JULIO CÉSAR GONTIJO 

Fones: (66) 99234-7188 e 98130-7751 
Período: 

19.10.18   à   26.10.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 27 e 28 de OUTUBRO de 2018 
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Juiz (a): DARWIN DE SOUZA PONTES 

Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana - MT 

Telefones: (66) 3478-1555 e (66) 99925-8277 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: De 29 a 31 de OUTUBRO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças 

– MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

NILCELAINE TÓFOLI 

Fone: (66) 99955-4385                           

                            

Período: 

26.10.18   à   31.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ 

MACIEL  

Fone: (66) 99988-1038 e 98119-3231 

Período: 

26.10.18   à   31.10.18 

Gestor (a) 

Judiciário (a): 

 

VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA 

Fone: (66) 99988-3571                           

                            

Período: 

31.10.18   à   31.10.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 

Oficial de Justiça: JOSÉ RILDO COELHO MACHADO  

Fone: (66) 99953-2897 
Período: 

31.10.18   à   31.10.18 

 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser 

encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil 

imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 

Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 

 

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 

do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 

do Juiz Plantonista da Comarca. 

 

Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também 

pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de 

conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente. 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos 

senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 

Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018. 

 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 
 

PORTARIA N.º  34/2018-DF 
 
O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e Diretor 
do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência legal, 
 
                                               
CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC – 
Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 
 
 RESOLVE: 
 
I)ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados do mês de Outubro/2018 
das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo relacionados: 
 

 
 
 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 
06 e 07 Geovania Aparecida Nunes (65) 99285 7971 

12 Rosimar Cristina da Silva (65) 99285 7971 
13 e 14 Flavia Gonzaga de Freitas (65) 99285 7971 
20 e 21 Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 
27 e 28 Geovania Aparecida Nunes (65) 99285 7971 

 
Oficial de Justiça 

06 e 07 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 
12 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 

13 e 14 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
20 e 21 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 
27 e 28 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 

 
 

Juiz 

06 e 07 Leonardo de Araujo Costa Tumiati (65) 99282 9394 
12,13 e 14 Claudio Deodato Rodrigues Pereira (65) 99282 9394 

20 e 21 Ramon Fagundes Botelho (66) 99281 0263 
27 e 28 Alethea Assunção Santos (65) 99910 1011 

 
                                             

Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 
     
Araputanga - MT, 17 de setembro de 2018. 
 
 
           
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 

 
EDITAL N.º 13/2018/ADM 

 
 
O Excelentíssimo Senhor  Doutor Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito e Diretor do Foro 
da Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a decisão proferida em 14 de agosto de 2018, pelo Vice-Diretor-Geral 
do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Senhor EDUARDO DA SILVEIRA 
CAMPOS, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de 
Profissional na área de Psicologia e Fisioterapia da Comarca de Itiquira, Pedido n°. 22/2018 
-CIA. 0072383-66.2018.8.11.0000, a qual autorizou a realização do Processo Seletivo; 
 
CONSIDERANDO o disposto no obedecendo aos termos do Provimento n°. 16/2016-CM 
de 27/07/2016, torna público, para ciência dos interessados, a abertura do processo seletivo 
com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, do 
Programa “Bem Viver”. 
 
1.  Das Disposições Preliminares. 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar nas 
áreas de fisioterapia e psicologia, sendo disponibilizada vaga para cadastro de reserva de 
psicologia, bem como cadastro de reserva para fisioterapia, conforme o quadro do anexo I. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores: Karoline 
Hiromi Koga, matrícula 21.470 e Sônia Maria de Jesus, matrícula 5.489,  sob a 
presidência da primeira. 
 
2. Das Fases do Processo Seletivo. 
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados. 
 
3. Das formas e condições de participação 
 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusiva e pessoalmente, no endereço: Rua Mato 
Grosso nº 140, centro, Fórum de Justiça, a partir das 13:00 horas do dia 01/10/2018 até às 
18:00 horas de 26/10/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período, sendo que a ficha encontra-se no Anexo II. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão de apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
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CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.  
 
4. Dos Requisitos para o credenciamento 
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de fisioterapeuta e Psicólogo, de que trata o 
Provimento 19/2014-CM e 16/2016-CM:: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais; 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
VI. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional; 
 
5. Da Documentação exigida 
 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação abaixo relacionada, no ato da 
inscrição junto com a ficha de inscrição, no Protocolo Geral de Comarca de Itiquira-MT, os 
documentos que seguem: 
I – cópia autenticada da carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do cadastro de pessoa física (CFP) 
III – certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal; 
IV – cópia autenticada do diploma do curso superior, para profissionais fisioterapeutas; 
V –  cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital; 
VI – certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato, para profissionais fisioterapeutas; 
VII – atestado de sanidade física e mental 
VIII – declaração que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (anexo III); 
IX – declaração de parentesco (anexo IV) 
X – duas fotografias 3x4 recentes 
XI – ficha cadastral (II) 
 
6. Critérios de Avaliação 
 
6.1. O Processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Itiquira-
MT, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de um (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de pontos a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1 O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob regras de subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
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b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, é 
atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuídos 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação em vigor, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) à participação em congresso, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação  de prazo para esse fim. 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispões o subitem 
6.1.2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste edital. 
6.3 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016-CM. 
 
7. Do Credenciamento 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. Das Disposições Finais 
 
8.1. O(s) profissional(is) que será(ao) credenciado(s) estará(ão) sujeito(s) às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016-CM. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 
Itiquira/MT, 19 de setembro de 2018 

 
      
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ANEXO I 
 
 
 
 

Comarca de Itiquira 
Profissional a ser credenciado 

 
Fisioterapeuta  Cadastro de reserva 

 
Psicólogo  Cadastro de reserva 
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ANEXO II 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA FISIOTERAPEUTA/PSICÓLOGO 
 

INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão 

Expedidor: 

Data de Expedição CPF: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  

Filiação 

Pai:__________________________________________________________________

______ 

Mãe:_________________________________________________________________

______ 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail:  

CREFITO/CRP. 

Cidade /UF 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos exigidos por meio do Edital 

Nº 13/2018/ADM  e do Provimentos n.ºs 019/2014-CM e 016/2016-CM, e a eles me 

sujeito integralmente. 

Assinatura: 

 
Comprovante de Inscrição 
Nome: _______________________________________________ 
Data: ________________________________________________ 
Recebido por: _________________________________________  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
__________________________________________________________, nacionalidade 

____________________, portador (a) do CPF n.º___________________________e RG 

n.º___________________, declara que tomou conhecimento do inteiro teor do Edital n.º 

13/2018/ADM e dos Provimentos n.ºs 19/2014/CM e 016/2016-CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Fisioterapia e Psicologia para prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, e que concorda com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas. 

 

Itiquira, _______ de _____________de 2018 

 

_____________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 

MATRÍCULA: 
 

NOME:  
  

 

CPF:  
 

RG: 
 

 

PAI 
 

CPF: 
 

 

MÃE  
 

CPF: 
 

 

CÔNJUGE 
 

CPF: 
 

 

COMARCA DE 
 ITIQUIRA 
 

LOTAÇÃO:  

 

VINCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR 
 
(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado             Cargo: 
(   ) Efetivo com função de confiança                           Cargo: 
(   ) Cargo em comissão                                                 Cargo: 
(   ) Contrato temporário                                                 Cargo: 
(   ) Requisitado/cedido                                                   Cargo: 
(    ) Estagiário                                                                  
(   ) Credenciado     
 
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 
 

           (    ) SIM                                                                        (   ) NÃO 
 

Nome do Parente Cargo 
Efetivo 

Relação de 
Parentesco 

Lotação CNE/FC 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, 
em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a presente declaração. 

 
Itiquira, ______________ 2018. 

 
 

                                Assinatura______________________________ 
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